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

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

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

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 15,573,600(پانزده میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.09  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/15 2/99/13267 بدوي بلوار شهید 
بهشتی-کو
چه علی 
عشقی

2-3-10045-15-1-0-0 1

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  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/22 مورخ 1398/04/13 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 426.20 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي کاهش بنا به مساحت کلی 

:17.22 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.34 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.34 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.34 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.34 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 15.86 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 3.09 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 3 متر می باشد.)
تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 3 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -7

.این بابت به مساحت 77.96 مترمربع می باشد
رعایت فضاي سبز می گرددو فضاي باز به دلیل تخلفات فوق الذکر به میزان 12.72 -8

.مترمربع رعایت نمی شود
فعال کسري پارکینگ ندارد.(تایید نهایی پارکینگ ها در زمان پایان کار و پس از تست نهایی 

در محل امکان پذیر خواهد بود.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 76  درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 76 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.درخواست عدم خالف دارد

1

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 63.07 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم هر یک به مساحت 56.65 مترمربع، اضافه بناي طبقه چهارم به مساحت 94.65 
مترمربع، مازاد بر تراکم زیرشیروانی جمعاً به مساحت 72.26 مترمربع، تبدیل راه پله 
به بناي مفید جمعاً به مساحت 5.31 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 2,296,552,950(دو 
میلیارد و  دویست و  نود و  شش میلیون و  پانصد و  پنجاه و  دو هزار و  نهصد و  

پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 405.24  2.25
 

1300000  , 1389
 , 1391
 , 1392
 , 1398

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

کاربري مربوطه

1399/12/18 2/99/13372 بدوي خیابان 
مطهري-گذ
ر فرخ 
-صومعه 
بیجار

2-3-10233-21-1-0-0 2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید با احترام بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 303 مورخ 1388/02/27 بصورت 4
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 564/5 متر 
مربع صادر گردیده است. (طبقه چهارم به  طبق پروانه به مساحت 82/5 متر مربع در زیر 

شیروانی در یک واحد مسکونی میباشد)
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري (اجراي نازك کاري)بوده  و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 364.76 متر مربع  به 

 :شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 63.07 متر مربع که از این مقدار  به مساحت  6.42  -1
مترمربع به صورت سایبان می باشد (به مساحت 56/65 متر مربع  با سال وقوع سال وقوع 

1389و به مساحت 6.42 با سال وقوع 1398 میباشد.)
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 56/65 متر مربع(سال وقوع 1389)-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 56/65 متر مربع(سال وقوع 1391)-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 56/65 متر مربع(سال وقوع 1392)-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 94/65 متر مربع(سال وقوع 1392)-5

بناي مازاد بر تراکم  به مساحت 35/17 متر مربع  از بابت احتساب محاسبه  50% تراکم از -6
زیرشیروانی (سال وقوع 1392)

اضافه بنا  درزیرشیروانی از بابت احداث راه پله به بام به مساحت 37.09 متر مربع(سال -7
وقوع 1392)

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به بناي مفید -8
مسکونی در  طبقات اول تا سوم به مساحت 5.31 متر مربع (به مساحت 1.77 مترمربع سال 
وقوع 1389-به مساحت 1.77 سال وقوع 1391-به مساحت 1.77 سال وقوع 1392)

سال وقوع تخلف  با توجه به گزارشات موجود در سیستم و اخطارهاي خالف که طی شماره 
هاي 3/33/19264 مورخ 1389/07/14 و همچنین 3/33/33954 مورخ 1391/12/16 به 

. مالک داده شده و در پرونده فنی ملک موجود  بوده قید شده است
*********************************************************

*********************************
.طبق پروانه صادره فاقد عقب نشینی میباشد

کاهش  تعداد واحد هاي مسکونی از 7 به 4 واحد (طبق پروانه صادره طبقات اول تا سوم هر 
کدام در 2 واحد مسکونی بوده که با توجه به وضع موجود و ارائه کروکی نقشه برداري  

طبقات اول تا سوم هر کدام در 1 واحد مسکونی اجرا شده  است )
الزم به ذکر است تعداد واحد هاي مسکونی برابر تصویر پروانه فوق 4 واحد لیکن کنترل 

2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



نقشه و نقشه هاي مندرج در پرونده بایگانی به صورت 7 واحد می باشد ازینرو تعداد واحد 
هاي زمان پروانه 7 واحد گزارش گردید

.تبصره ماده 7 ندارد
کسري پارکینگ ندارد(پارکینگ هاي  شماره  1 و 4 مورد تایید نمیباشند.)

رعایت حداقل  2 متر حیاط خلوت در قسمت اول  حد جنوبی نمیگردد(در این قسمت بازشو 
دارد)

.مشمول نما و منظر شهري نمیگردد
.رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
///////////////////////////////

برابر بازدید مجدد بعمل آمده در قسمت اول حد جنوبی (قسمتی از پالك که عرض دو متر 
 حیاط خلوت رعایت نگردید)رفع اشرافیت گردیده 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 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,037,904,000(یک میلیارد و  سی و  هفت میلیون و  نهصد و  چهار 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 123.56  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/08/25 2/99/13547 بدوي خیابان 
الکانی 
-خیابان 
امین 
اصغري

2-2-10011-3-1-0-0 3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/148 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 847 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 123.56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.40 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.40 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.40 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.40 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.40 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 11.56 مترمربع -6

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -7
.است

.رعایت حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز می گردد -8
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده رعایت پارکینگ می گردد -9

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به توضیح است جهت 4 واحد مسکونی 8 باب انباري(4 باب در همکف و 4 باب در 
.زیرشیروانی احداث) گردیده است

همچنین برابر شماره ارجاع 327608 داراي شکواییه  شماره 65718 مورخ 1398/04/23 
پالك مجاورین بوده که سابقا درخصوص آن سند رضایت نامه محضري به شماره 14709 
مورخ 1398/05/24 دفترخانه شماره 172 رشت به نام آقاي مجتبی طنابیان ارائه گردیده 

بود.(نیاز به گواهی واحد تخلفات ساختمانی)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 74 درصد می باشد.(به میزان 9 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي جوادروحی کرین  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا چهارم (هر طبقه) به 

مساحت 22.61مترمربع،  و در طبقه پنجم به مساحت 41.91 مترمربع ، و در زیر 
شیروانی بمساحت 5.76 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 
1,086,758,400(یک میلیارد و  هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت 

هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 160.72  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/28 2/99/13589 بدوي نقره 
دشت-بن 
بست بنفشه 
دوم

2-2-10201-13-1-0-0 4

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 5 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 تعداد5 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/184 مورخ 1396/12/26 به 
صورت 5 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 728.95 مترمربع صادر 
.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 160.72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.61 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.61 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.61 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.61 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.61 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 41.91 مترمربع (به مساحت 19.30 مترمربع به علت  -6

عدم رعایت دو متر عقب ساز می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.76 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم مساحت 5.50 مترمربع از بابت اجراي یک باب انباري مازاد بر ضوابط  -8
طرح تفصیلی

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 5 واحد به مساحت  -9
76.7 مترمربع

 . پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما  اجرا شده است -10
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 46.31 مترمربع می باشد -11

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 39.98 مترمربع می باشد -12
.با توجه به نقشه هاي معماري  کسري پارکینگ ندارد -13

.برخالف ضوابط طرح تفصیلی جهت 5 واحد مسکونی 6 باب انباري احداث گردیده است -14
از بابت تخلفات مشتمل بر اضافه بنا به مساحت 160.72 مترمربع و افزایش تعداد واحد از 4 
به 5 راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14818 مورخ 1399/03/21 مبنی بر جریمه 

.می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت بناي مازاد بر تراکم مساحت 5.50 مترمربع از بابت اجراي 

یک باب انباري مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی می باشد.(به صورت همزمانساز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 بارانداز به مساحت 25/48 متر مربع به کسر از عقب نشینی به مساحت 8 متر 

مربع راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,783,780
(سه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  سه هزار و  هفتصد و  هشتاد)  ریال صادر و اعالم 
می گردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات 

اقدام نماید .

جریمه 33.48  0.5
 

297000  , 1380 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/06 2/99/13644 بدوي خیابان 
مطهري-کو
چه شهید 
محمد 
نژاد-نبش 
بن بست 
چهاردهی

2-3-10223-41-1-0-0 5

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد ابنیه مورد نظر 
در همکف به مساحت 295/96 متر مربع و طبقه اول به مساحت 275/38 متر مربع و 
مجموعا به مساحت 571/34 متر مربع در سال 1339 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 571.34  0
 

55000  , 1339 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

74.25  0
 

55000  , 1339
 , 1380

 عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه با حق آبچک شمالی و 
قسمتی از غربی به خانه هاي مجاور (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت مذکور 
فاقد مساحت و متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود مندرج در 

.سیستم بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
:طی بازدید بعمل آمده ملک فوق الذکر داراي اعیان خالف ساز به شرح زیر می باشد

ساختمان دو طبقه (همکف و اول) به ترتیب به مساحت هاي تقریبی 295.96 مترمربع و  -1
.275.38 مترمربع با مصالح آجري.(سال وقوع تخلف 1339)

.بارانداز فلزي به مساحت تقریبی 33.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1380) -2
از مجموع کل اعیانات به مساحت 422.76 مترمربع داخل تراکم و مابقی به مساحت 182.06 
مترمربع خارج از تراکم می باشند.(کل مساحت داخل تراکم سال وقوع تخلف آن 1339 و از 
مساحت خارج تراکم به مساحت 148.58 مترمربع سال وقوع تخلف 1339 و به مساحت 

.33.48 مترمربع (بارانداز) سال وقوع تخلف آن 1380 می باشد)
به استناد خط پروژه شماره 501 به مساحت تقریبی 21.5 مترمربع از اعیان (از این مقدار  به 
مساحت 8 مترمربع از بارانداز (مورد اشاره در غالب آیتم شماره 2) و مابقی به مساحت 13.5 
مترمربع از اعیان قدیمیست)، همچنین به مساحت  52.75 مترمربع از عرصه و در مجموع به 

.مساحت 74.25 مترمربع داراي عقب نشینی می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

5

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي فریدون علیزاده  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح اضافه بناي  تجاري همزمانساز به مساحت 3.58  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 1,611,000(یک میلیون و  ششصد و  

یازده هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 3.58  2
 

225000  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1399/02/09 2/99/13896 بدوي پیرسرا 
-کوچه 
کامران

2-2-10003-20-1-0-0 6
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توضیحات بازدید احتراما  به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت اپارتمانی بوده که 
داراي صورت مجلس تفکیکی به  شماره 64958 مورخ 1379/11/06  و پروانه ساختمانی به 
شماره 7مورخ 1379/01/18و پایانکار به شماره 24544 مورخ 1379/10/05 بوده که بپیوست 

میباشد
طبق صورت مجلس و نقشه تفکیکی ارائه داده  شده از طرف متقاضی   داراي مساحت  به 

:شرح زیر میباشد
طبقه همکف  سه باب مغازه به مساحت 44/32 متر مربع ، سه باب انباري به مساحت -1
9/45 متر مربع، و پارکینگ به مساحت 29/02 متر مربع  و راه پله 8/66 مترمربع مجموعا به 

 مساحت 91/45 متر مربع
در نیم طبقه  بصورت یک باب خانه مسکونی به مساحت 36/14 متر مربع ، راه پله به  -2
مساحت 11/78 متر مربع و  بالکن مغازه ها به مساحت 15/07 متر مربع مجموعا به مساحت 

.62/99 متر مربع میباشد
از بابت بالکن ها به مساحت 15/07 متر مربع داراي بالمانع  میباشد.(در نقشه اولیه ساختمان 

نیز بالکن نمایش داده شده است)
طبقه اول یک واحد  آپارتمان به مساحت 80/1 متر مربع و راه پله به مساحت 11/35 متر  -3

 مربع مجموعا به مساحت 91/45 متر مربع
طبقه دوم یک واحد آپارتمان به مساحت 80/1 متر مربع و راه پله به مساحت 11/35 متر -4

 مربع مجموعا به مساحت 91/45 متر مربع
*********************************************************

****************
حالیه با توجه به بازدید بعمل امده و  اضافه نمودن دو باب مغازه در همکف  با توجه به نقشه 

:برداري  ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در   همکف به مساحت 51/95 متر مربع (سال وقوع 1385) -1

با توجه به اینکه سابقا داراي 3 باب مغازه در همکف بوده و در وضع موجود 2 باب مغازه   -2
اضافه نموده و تبدیل به 5 باب مغازه شده است  به مساحت  69/13 متر مربع  به مجموع 
مساحت هاي تجاري اضافه شده است که از این مقدار به مساحت 16/96 متر مربع بصورت 
تبدیل همکف به تجاري با سال وقوع 1385 -به مساحت 50/67 متر مربع بصورت احداث 
مغازه تجاري با سال وقوع 1385 و به مساحت 1/5 متر مربع بصورت همزمانساز با سال وقوع 

1378
اضافه بنا بصورت هزمانساز از بابت 2/08 در خصوص بالکن ها با  سال وقوع 1378 -3

با توجه به ضوابط قدیم مشمول 2 باب کسري پارکینگ تجاري دارد.(سال وقوع 1385) -4
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.به استناد خط پروژه شماره 487 فاقد عقب نشینی میباشد
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده تقاضاي پروانه پایانکار همزمان را دارد

مراتب جهت استحضار صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 5  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/02/15 2/99/14177 بدوي -
دباغیان--د
هم

2-3-10142-8-1-0-0 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 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 1,958,342,400
(یک میلیارد و  نهصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  دو هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 194.28  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

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 

325,886,400(سیصد و  بیست و  پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  شش هزار و  
چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 193.98  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 37 مورخ 1393/02/15 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1947/50 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 205/25 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 36/67 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16/24 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16/24مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16/24 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/16 مترمربع (به مساحت 42/92 مترمربع به  -6

صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 44/46 مترمربع (با توجه به احداث انباري  -7

زیرشیروانی)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 55/05 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد مسکونی به  -9

مساحت 331/58 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -10

.میزان عرض باقیمانده راه پله برابر 2/20 متر می باشد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -12

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -13
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 193/98 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است درخصوص کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت و سایر 
.تخلفات احتمالی مجددا پس از پیشرفت عملیات ساختمانی قابل بررسی خواهد بود
بابت اضافه بنا به مساحت 52/00  مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و 
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آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 14/02 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد 
.طی صورتجلسه شماره 2/98/13528 مورخ 1398/06/02 مبنی بر جریمه می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0/46 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/45 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16/24 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16/24 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/16 مترمربع (به مساحت 42/92 مترمربع به  -6

صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 44/46 مترمربع (با توجه به احداث انباري  -7

زیرشیروانی)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 41/03 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد مسکونی به  -9

مساحت 331/58 مترمربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 193/98 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
قابل ذکر است سال وقوع تخلف آیتم شماره 1 و 2 به صورت همزمانساز (1398) و آیتم هاي 

.شماره 3 الی 10 پس از راي مزبور (1398) می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 65/00 درصد می باشد. (به میزان 6/50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به جریمه سایبان مطابق نظریه کارشناس ، کسري پارکینگ منتفی اعالم می 
گردد . 

ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/08 2/99/14231 بدوي پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-ك
وچه تربتی

2-2-20104-68-1-0-0 8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 14.78 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا دوم هر طبقه به مساحت 14.78مترمربع، و احداث سایبان متصل به بنا 
به مساحت 0.96 متر مربع  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 276,751,200(دویست و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  پنجاه و 

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

جریمه 45.3  2
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/140 مورخ 1397/12/28 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 264.84 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 45.3 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 14.78 متر مربع -1

اضافه بنا در همکف از بابت احداث سایبان متصل به بنا جهت تامین پارکینگ شماره 1 به -2
 مساحت 0.96 متر مربع

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14.78 متر مربع -3
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 14.78 متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0.57 متر مربع -5
با توجه به احداث بارنداز به جهت تامین پارکینگ و اینکه پارکینگ شماره 1 در قسمت -6
بارانداز بوده  مورد تایید نبوده و داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد

با توجه به پروانه صادره و اینکه مساحت راه پله در زمان تراکم گیري اورده شده است 
مشمول ضوابط  تبدیل راه پله به بناي مفید مسکونی نیمگردد

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

********************************************
.غرس حداقل یک اصله درخت درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -

عدم رعایت فضاي باز و فضاي سبز باستناد نامه شماره ش ر-54214-1395 مورخه  -
1395/03/25 مبنی بر اینکه چنانچه تعداد طبقات و سطح اشغال مجاز براي پالك هاي با 

 .مساحت زیر 150 مترمربع رعایت گردد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,354,836,000(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  
هشتصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 161.29  2.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/29 2/99/14240 بدوي ساغریسازا
ن-آل بویه

2-3-10193-121-1-0-0 9

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/178 مورخ 1396/12/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 351.97 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:151.15 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 36.38 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.38 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.38 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.38 مترمربع -4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.63 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت 10.14 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.50 متر می باشد.)

داراي بناي مازاد برتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -7
مساحت 2.36 مترمربع(این مورد صرفا بایستی بصورت درآمدي پرداخت شود.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 88.12 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
به مساحت 44.63 مترمربع کسري فضاي باز و به مساحت 26.20 مترمربع کسري فضاي سبز 

.دارد
//.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,622,208,000(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  دو میلیون و  

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

جریمه 241.4  2
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/19 2/99/14276 بدوي خیابان 17 
شهریور 
-خیابان 
خمیران 
چهلتن 
-کوچه 
 مسیبی

2-2-20094-134-1-0-0 10
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/37 مورخ 1398/04/31 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی به مساحت کلی 1534.67 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:156.44 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 39.11 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 39.11 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 39.11 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 39.11 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 12.1 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0.66  -7
مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی(به  -8
کسر آیتم 7) به مساحت مجموعا  0.30 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت جانمایی در حد شمالی در همکف و طبقات  -9
به مساحت مجموعا 84 مترمربع

رعایت فضاي باز می گردد ولی رعایت فضاي سبز به دلیل تخلفات فوق به مساحت  -10
.46.35 مترمربع نمی گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 66 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت 156.44  مترمربع ،تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به 
مساحت 0.03 مترمربع و عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت 0.93 
مترمربع و تغییر جانمایی به مساحت 84 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به 
شماره 2/99/14276 مورخ 1399/05/19 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می 

:باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0.63  -1

مترمربع(همزمانساز-سال 1399)
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -2

//مساحت مجموعا  0.63 مترمربع(نسبت به راي)
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 498,422,400(چهارصد و  نود و  هشت میلیون و  چهارصد و  بیست 
و  دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.17  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/17 2/99/14277 بدوي سید 
ابوالقاسم-ب
ن بست 
ناظم

2-2-20094-172-1-0-0 11

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  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 1321195 مورخ 1398/06/16 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 534.7 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.85 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.47 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.56 مترمربع (از این مقدار به مساحت 4.08 مترمربع  -2
به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.56مترمربع (از این مقدار به مساحت 4.08 مترمربع  -3
به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.56مترمربع (از این مقدار به مساحت 4.08  -4
مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 13.7 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 1.32 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.70 متر می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد 3 واحد  به مساحت  -7

108.24 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي باز به مساحت 22.06 مترمربع گردیده  -9
.است

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فضاي سبز تامین گردیده است -10
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -11

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 87.21 درصد می باشد.(به میزان 7.21 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

11
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

64.75  0
 

80000  , 1370 1399/02/20 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14278 بدوي -
الکانی-صن
دوق 

عدالت-مس
یبی

2-2-20099-67-1-0-0 12

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/2/1157-98/10/28 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري  داراي برگ 
اسناد رسمی از نوع سند قطعی غیر منقول منضمه در 3 برگ مورد معامله ششدانگ یکباب 
خانه بمساحت 96/88 متر مربع داراي پالك ثبتی بشماره 344/1 که از بابت آن بالمانع 
بشماره 2/33/325193-98/2/26 از سوي شهرداري صادر گردیده و در دفترخانه شماره 
 . 208 رشت  تحت شماره  31795-98/3/5 در این دفترخانه ثبت گردیده است

وضعیت موجود مکان فوق  بصورت دو طبقه برابر سوابق بالمانع شامل همکف بسطح 78/20 
 متر مربع و طبقه اول بسطح 78/20 متر مربع داراي بالمانع صدرالذکر بوده با توجه به 

  بالمانع صادره تخلف زیربنایی ندارد
همچنین از بابت   تعمیرات جزئی شامل : کفسازي ، کاشیکاري ، گچ کاري ، نقاشی ، تعویض 
پنجره هاي قدیمی و تعویض درب ماشین روي قدیمی و نصب بصورت کنترلی داراي مجوز 

 بشماره 2/22/32301-98/3/18 میباشد

وضعیت موجود مالک برخالف  مجوز قسمتی از سربندي را جمع آوري نموده که  مشمول 
تعمیرات کلی میگردد و تعمیرات در حال اجراء میباشد و ومالک جهت تمدید مجوز تعمیرات 

!!! نیز مراجعه نموده است
 

به استناد خط پروژه شماره 1926 به مساحت تقریبی 64.75 متر مربع در مسیر تعریض معبر 
. هاي 12 و 8 و 6 متري قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی کنعانی موضوع گزارش شهرداري منطقه دو 
رشت مبنی بر توسعه بناي بدون مجوز به مساحت 18.96 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 117,552,000(یکصد و  هفده میلیون و  پانصد و  پنجاه و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 18.96  2
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/01/17 2/99/14279 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه گوهري

2-2-10163-49-1-0-0 13

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

9.71  0
 

3100000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی عرصه و اعیان خانه به شماره 1545/17 قطعه دوم 
.تفکیکی به مساحت 80/00 مترمربع می باشد

داراي مجوز تعمیرات به شماره 339774 مورخ 1398/08/23 جهت تعمیرات جزیی شامل 
.کاشیکاري، کف سازي، تعویض کابینت و ترمیم نما می باشد

برابر بازدید به عمل آمده اقدام به توسعه بنا در همکف و طبقه اول به شرح زیر گردیده 
است: (برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی)(سال وقوع 1398)

توسعه بنا در همکف به مساحت 10/34 مترمربع -1
توسعه بنا در طبقه اول به مساحت 8/62 مترمربع -2

کاهش بنا به مساحت 0/04 مترمربع در راه پله به بام -3
بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات کلی مشتمل بر حذف راه پله قدیمی و  -4
.احداث راه پله جدید و تخریب دیوارهاي قدیمی داخلی و دیوارگذاري مجدد گردیده است

.الزم به ذکر است بام ساختمان مزبور به صورت تهرانی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 600-365 به مساحت تقریبی 9/71 متر مربع در تعریض کوچه 

.هاي 6 و 8 متري قرار دارد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده 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 375,472,000(سیصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 60.56  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/19 2/99/14283 بدوي رشت -چله 
خانه 
-خیابان 
دکتر 
حشمت 
کوچه 
(مقیمی 

)پالك -7

2-2-20125-29-1-0-0 14
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/145 مورخ 1397/12/28 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 260.07 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 53.88 متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 19.8 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 19.8 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 9.94 متر مربع-3

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 4.34 متر مربع -4
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در -5

طبقه اول به مساحت 2.74متر مربع (عرض راه پله بصورذت میانگین 3 متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 3.94 متر -6
 مربع

مشمول پرداخت عوارض درامدي از  بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع به مساحت   -7
 5.93 متر مربع

سال وقوع 1398
*********************************************************
*********************************************************

کسري پارکینگ ندارد
رعایت فضاي بازو سبز میگردد

.غرس حداقل یک اصله درخت درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقه اول، هر یک به مساحت 13.52 مترمربع، اضافه 

بناي طبقه دوم و سوم، هر یک به مساحت 18.95 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به 
مساحت 1.99 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 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 449,769,600(چهارصد و  چهل و  نه میلیون و  

هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 66.93  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/19 2/99/14312 بدوي سردار 
جنگل-عطا
آفرین-کوچ
ه 

بیابانگردي

2-2-10012-148-1-0-0 15
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/190 مورخ 1396/12/27 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 419.49 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 66.93 متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 13.52متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 13.52متر مربع-2

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 18.95متر مربع که از این مقدار به مساحت 5.43 متر -3
مربع بصورت کنسول   میباشد (کنسول اجرا شده در محدود ملک بوده  و به شارع عام 

تجاوز ننموده است )
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 18.95متر مربع که از این مقدار به مساحت 5.43 متر -4
مربع بصورت کنسول   میباشد (کنسول اجرا شده در محدود ملک بوده  و به شارع عام 

تجاوز ننموده است )
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.99متر مربع-5

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 11.45 متر مربع کسري فضاي باز و به مساحت 6-8
 . متر مربع کسري فضاي سبز را  دارد

 .سطح اشغال مجاز طبق پروانه صادره 55%و با توجه به تخلفات فوق الذکر 64.36% میباشد
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد 

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 43.92 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم، هر طبقه به مساحت 50.22 مترمربع، اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 
65.27مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 32.86 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 

2,458,764,000(دو میلیارد و  چهارصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت 
و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 292.71  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/27 2/99/14349 بدوي چهار -
برادران-مط
هري-بن 
بافنده

2-3-10254-47-1-0-0 16

شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 77 
مورخه 1396/03/24 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 702.01 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 268.67 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 43.58 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 64.93 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 10.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/06/01) -5

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -6
.رعایت ارتفاع پیلوت می گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما اجرا گردید)

در زمان صدور پروانه داراي دو درب 3 و 4 متري بوده و حالیه داراي دو درب 4.85 و 4.5 -9
 متري (بر اساس نقه هاي ارائه شده) می باشد.(در زمان صدور پروانه فاقد پارك حاشیه اي 

.است و افزایش طول درب مشمول احیاي پارکینگ نمی گردد)
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 32.86  -10
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 259.85 مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی (تبصره کلی 
شماره 7) به مساحت 32.86 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/99/14349 مورخه 
1399/02/27و راي تجدید نظر شماره 2/99/14788 مورخه 1399/03/17 کمیسیون ماده 

:صد می باشد و لذا حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه همکف به مساحت 0.34 مترمربع -1

.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه اول به مساحت 0.34 مترمربع -2
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه دوم به مساحت 0.34 مترمربع -3
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه سوم به مساحت 0.34 مترمربع -4

.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه چهارم به مساحت 0.34 مترمربع -4

16

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 10.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/06/01) -5
.همچنین نقشه هاي معماري می بایست یک گردش 360 درجه نمایند

 .مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سایه بان در حیاط به مساحت 6.98 مترمربع و دو باب انباري به 
مساحت 6.8 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع 

احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 22,921,600(بیست و  دو میلیون و  نهصد و  

بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.78  2
 

700000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 2/99/14353 بدوي منظریه-ول
ي عصر-بن 
4 متري

2-3-10049-38-1-3-0 17

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

رعایت عقب 
نشینی

10.2  0
 

1800000  , 1392  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان به انضمام 
پارکینگ و داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه طی بازدید بعمل 
آمده در حیاط مشاعی یک عدد سایبان فلزي خالفساز به مساحت 6.98 مترمربع و دو عدد 
انباري خالفساز با مصالح بلوك سیمانی به مساحت تقریبی مجموعا 6.80 مترمربع مشاهده 

گردید.(سال تخلف 1392)
با استناد به خط پروژه شماره 2046 داراي عقب نشینی به مساحت کلی 10.20 مترمربع می 

.باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

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 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 340,300,800(سیصد و  چهل 

میلیون و  سیصد هزار و  هشتصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 50.64  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/01/24 2/99/14360 تجدید 
نظر

عطا 
آفرین-مال 
قربان-دهم

2-2-10048-146-1-0-0 18

شهرداري کالنشهر رشت
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید بااحترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی(اصالحی ) به  شماره  323683مورخ 
1398/05/07 به صورت 3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 730.4 
مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت ( سقف چهارم )می 

باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:67.52 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.88مترمربع(به عنوان سایه کنسول بوده و جزء تخلف  -1
نمی باشد و صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي میگردد)(سال وقوع تخلف 1398)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.88مترمربع (سال وقوع تخلف 1398) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.88مترمربع(سال وقوع تخلف 1398) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.88مترمربع(سال وقوع تخلف 1398) -4

داراي کسري فضاي باز به مساحت 24.17 مترمربع می باشد(سال وقوع تخلف 1398)-5
.براساس نقشه  معماري ارائه شده فضاي سبز رعایت می گردد

با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. فعال 
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

با توجه به عملیات ساختمانی و عدم آجر چینی و مشخص نبودن تعداد واحد ها  ،  کسري   
 فضاي سبز ، باز و کسري پارکینگ مجددا قابل بررسی می باشد

زیرشیروانی فعال اجرا نگردیده و مساحت مربوط به آن ، به صورت پیش فرض براساس  
پروانه اصالحی ورود گردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه (اصالحی ) صادر شده 65 درصد بوده 
و سطح اشغال وضع موجود 71.66درصد می باشد.(به میزان  6.66 درصد بیش از سطح 

اشغال مجاز)
مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما در حال حاضر اجرا نگردیده است-

حالیه متقاضی درخواست عدم خالف دارد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی اعالم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض 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 266,196,000(دویست و  شصت و  شش میلیون و  

یکصد و  نود و  شش هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 31.69  2.5
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/01/18 2/99/14363 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-کوچ
ه 

 ضیاءالعلماء

2-2-10025-123-1-0-0 19
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 88 مورخ 1396/04/01به صورت 5 
طبقه روي پیلوت و زیرزمین در 15 واحد مسکونی به مساحت کلی 2099.96 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه ساختمان در مرحله اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده وبراساس کروکی نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 48/97 متر مربع به شرح زیر 

.میباشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 93.95 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 12/89 مترمربع -2
اضافه بنا در همکف از بابت اجراي بارانداز بصورت بناي جدا ساز به مساحت 28/47  -3

(بارانداز با پایه فلزي میباشد)
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 21/19 مترمربع -4
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 21/19 مترمربع -5
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 21/19 مترمربع-6

کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 9/86 مترمربع-7
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 20/5 متر مربع-8
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8/5 متر مربع-9

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري  در زیر شیروانی به مساحت 11/19 متر -10
 مربع

سطح اشغال در زمان پروانه 60% و با توجه به وضع موجودسطح اشغال 63/24% میباشد
سال وقوع تخلف 1396

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

با توجه به اینکه پارکینگهاي شماره 9 و 10 در زبربارانداز  میباشد و با توجه به جانمایی 
 .پارکینگهاي زیرپیلوت و ضوابط پارکینگ زمان پروانه کسري پارکینگ ندارد

الزم به ذکر است که در صورت عدم تایید بارانداز که پارکینگهاي شماره 9و10  در زیر ان 
.قرار گرفته باز هم کسري پارکینگ ندارد

با توجه به اینکه تخلف صورت گرفته کمتر از 5% بوده مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد
.مشمول نما و منظر شهري  میگردد و نما بصورت سنگ اجرا شده است

**************************************************
با توجه به راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14072 مورخ 1398/09/23 در 
خصوص بارانداز که در گزارش قبلی به مساحت  19/95 متر مربع اعالم شده بوده و در حال 
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حاضر داراي مساحت28/47  مترمربع بوده  داراي راي تخریب بنا و به جهت 2 باب کسري 
پارکینگ  به مساحت 50 مترمربع و اضافه بنا به مساحت 31/69 متر مربع (ایتمهاي خالف 

 .شماره 8 و 10 )داراي راي جریمه میباشد
حالیه با توجه به راي کمیسیون ماده صد فوق الذکر از بابت بارانداز راي تخریب دارد و با 
توجه به درخواست متقاضی که به شماره 186742 مورخ 1398/10/12ثبت اتوماسیون 
شهرداري و  بپیوست بوده نسبت به گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد اعتراض داشته و 

.تقاضاي بررسی مجدد آن را دارد
لذا با توجه به بررسی مجدد به عمل آمده و همچنین اصالح کروکی نقشه برداري وضع 
موجود ارائه شده توسط متقاضی ،مساحت بارانداز احداث شده در محوطه 28/47 مترمربع 
می باشد (در گزارش قبلی به اشتباه 19/95 مترمربع اعالم شده بود) همچنین  با توجه به 
جانمایی اصالحی پارکینگها در صورت عدم ابقاي بارانداز (مردود شدن پارکینگهاي 9 و 10 ) 

  .نیز کسري پارکینگ نخواهد داشت
این گزارش در مورخه 1398/10/15 با توجه به درخواست متقاضی جهت اصالح راي بدوي 

.کمیسیون ماده صد مجددا بررسی و اصالح شده است
*********************************************************

*****
از بابت بارانداز داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14072 مورخ 1398/09/23 
بصورت تخریب و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14363 مورخ 1399/01/18 باز 
هم تخریب بوده که تخریب مورد اشاره انجام شده و صورت جلسه تخریب بپیوست مدارك 

 .میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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 2,247,500(دو میلیون و  دویست و  چهل و  هفت 

هزار و  پانصد)  ریال تأیید می گردد.

جریمه 29.  2.5
 

3100000  , 1396 1399/02/01 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/14367 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-گوهر
ي-حبیب 
زاده

2-2-10165-34-1-0-0 20
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 114 مورخ 1396/06/21 بصورت یک 
باب مغازه و بالکن به انضمام زیرشیروانی در 1 واحد تجاري  به مساحت کلی 127/71 متر 

 .مربع صادر گردیده است
در مرحلخ نازك کاري داراي پروانه مرحله سوم به مساحت 126/26 متر مربع بصورت 1 باب 

 .مغازه به انضمام بالکن به شماره 302175 مورخ 1397/01/19  میباشد

حالیه عملیات ساختمانی در حد بهره برداري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 55/12 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا در طبقه همکف  به مساحت 0/19 متر مربع-1

توسعه بناي بالکن تجاري  به مساحت 14/24 متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-2
عدم اجراي راه پله در زیرشیروانی به مساحت 15/4 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به -3

مساحت 40/88 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)
به تعداد 2 باب پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که با توجه به اینکه 1 باب آن را در زمان    -4
پروانه پداخت نموده است و با توجه به  متراژ تخلف صورت گرفته داراي 1 باب کسري 

پارکینگ تجاري میباشد (سال وقوع 1397)
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************
از بابت  توسعه بناي تجاري (نوسعه بناي بالکن تجاري ) به مساحت 13/95 متر مربع داراي 
راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11491 مورخ 1396/11/28 بوده و و با توجه به راي 
صادره و ارائه کروکی نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي مابه االتفاوت  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا در طبقه همکف  به مساحت 0/19 متر مربع--1

توسعه بناي بالکن تجاري  به مساحت 0/29 متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-2
عدم اجراي راه پله در زیرشیروانی به مساحت 15/4 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به -3

مساحت 40/88 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)
با توجه به  متراژ تخلف صورت گرفته داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد (سال -4

وقوع 1397)

20

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پایانکار ملک خود را 
.نموده است

.مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد و نما اجرا شده است
 .ایتمهاي پایانکار رعایت میگردد

سرویس بهداشتی در بالکن به مساحت 2/25 متر مربع اجرا شده است . (رعایت ضابطه 
سرویس بهداشتی میگردد)

************************
حالیه با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/13856 مورخ 1398/09/02 
که مبنی بر اداعاي مالک در خصوص راي نوشته شده در دفاعیه بوده که با توجه به نامه خود 
مالک که به شماره 174749 مورخ 1398/09/27 ثبت در اتوماسیون این منطقه شده است 
مالک  بیان نموده که راي نوشته شده در دفاعیه  اشتباه بوده و راي شماره 2/96/11491 

 .مورخ 1396/11/28 صحیح میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و نامه شهرداري به شماره ش ر-98/11/06-204535 

مبنی بر اینکه ملک مورد نظر داراي بالمانع می باشد، ضمن نقض راي بدوي، مشارالیه 
صرفاً مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

90  0
 

80000  , 1370
 , 1393

بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 2/99/14377 بدوي باقر -
آباد-فرقان 
-بین

2-1-10016-2-1-0-0 21
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره  ش ر -189922-98/10/16کمیسیون محترم شعبه (2) طی بازدید 
بعمل آمده از مکان فوق  بهمراه مالک برابر مدارك  ارائه شده داراي سند مالکیت  دفترچه 
اي بشماره ثبتی 3090/54بصورت ششدانگ یکباب خانه بمساحت 184/40 متر مربع قطعه 
17 تفکیکی   برابر برگ اسناد رسمی از نوع  سند قطعی غیر منقول از بابت  ششدانگ 
یکباب خانه و انباري  داراي بالمانع بشماره 3/22/7496-81/3/27 میباشد سوابق منضمه 

 .است
با توجه به سوابق موجود در شهرداري  از بابت  یکباب خانه داراي بالمانع صدرالذکر و از  
بابت  تبدیل انباري به یکباب مغازه  بسطح 12/80 متر مربع    داراي  راي کمیسیون ماده صد 
بشماره 4458-73/9/6  مبنی بر جریمه بوده  سوابق درج در پرونده نوسازي و درآمدي 

.بشماره 29505 میباشد
وضعیت موجود بر روي مکان فوق  برابر عکس منضمه  سایبانی  با سازه فلزي و سربندي 
ایرانیت سایه روشن بسطح تقریبی 20 متر مربع   متصل به اعیان قدیمی  موجود است که 
سوابقی از آن رویت نگردیده است  ( سایبان قید شده به جهت جلوگیري از باران بر روي 

 ایوان نصب شده )
مابه التفاوت اعالم شده  قبال بصورت ایوان غیر مسقف بوده قدمت آن تقریبی سال 1373  
مربوط به قبل از بالمانع  تخلف محسوب نمیگردد با توجه به سربندي آن مشمول تعمیرات 

. کلی میگردد
به استناد خط پروژه شماره 2625 بسطح تقریبی 11/52 متر مربع از اعیان در حد شمال برابر 

. کوچه 8 متري اصالحی  در تعریض قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده 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 196,812,000(یکصد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد و  
دوازده هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 14.91  4
 

3300000  , 1398 1399/03/31 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/14388 بدوي بلوار آزادي 
، چهاراه 
ولیعصر ، 
جنب قنادي 
پاپیون

2-3-10027-11-1-5-0 22

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك ششدانگ عرصه واعیان یک 
.باب مغازه به مساحت 20.91 مترمربع (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده مغازه مورد استعالم داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1.6*3.5 متر و به 
.مساحت کلی 5.6 مترمربع بوده و فعال فاقد فعالیت شغلی است

از بابت مغازه و بالکن به مساحت 6 مترمربع داراي بالمانع مندرج در سیستم بوده که در این 
خصوص الزم به توضیح است در بالکن به مساحت 8.75 مترمربع تیر آهن موجود بوده (سازه 
فلزي) ولی تا مساحت 6 مترمربع داراي تخته کوب است (یعنی بالکن مازاد بر 6 مترمربع تا 
مساحت 8.75 مترمربع فاقد تخته کوب بوده، ولی سازه بصورت یک تیر آهن موجود است) 

.که به همین شکل بالمانع مذکور را دریافت گردید
متقاضی طی درخواست شماره 329074 مورخ 98/6/28 خواستار دریافت مجوز تعمیرات 
جزئی بصورت نصب کرکره، شیشه سکوریت، کاشی کاري، گچ کاري، تعمیر سقف داخلی و 
برقکاري شده وهمچنین  طی تعهد نامه اي که با شماره 118921 مورخه 1398/07/06 در 
دبیرخانه شهرداري ثبت گردیده، متعد شده در حین  تعمیرات تیر آهن اضافه موجود در 
بالکن را بردارد حالیه  با توجه به گزارش واظهار مامورین ناحیه بدون مجوز از سوي 

شهرداري اقدام به اضافه کردن بالکن به صورت سراسري وبه مساحت 14.91 مترمربع  نموده 
است.سال وقوع تخلف 1398 می باشد.گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و مساحت هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و 
علی الراس ورود اطالعات گردیده است. جهت تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف 
که قابل رویت نمی باشد پس از بازدید از داخل ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد.مراتب 

 .جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

18  0
 

180000  , 1375 1399/03/17 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14407 بدوي خ امام -
خمینی-بن 
-بست فائق

2-1-10139-14-1-6-0 23

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

22,497,750(بیست و  دو میلیون و  چهارصد و  نود و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 87.77  2.5
 

180000  , 1348
 , 1375

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

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان در طبقه 
اول بمساحت 61.70 متر مربع برابر سند مالکیت  بوده و از بابت آپارتمان فوق بالمانعی ارائه 

نگردید(سال وقوع 1348)
: همچنین برابر بازدید به عمل آمده داراي تخلف به شرح ذیل نیز می باشد

اضافه بنا به صورت احداث اتاق در زیر شیروانی  به مساحت 23.57 متر مربع (سال وقوع (1
1375)

(اضافه بنا به صورت احداث راه پله فلزي به مساحت 2.5 متر مربع (سال وقوع 1375(2
مساحت مندرج در جدول کاربري ها باستناد  نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی می 

باشد
حالیه از مکان فوق به عنوان دفتر وکالت بهره برداري میگردد

باستناد خط پروژه شماره 2791 به مساحت تقریبی 18 متر مربع از اعیان در هرطبقه داراي 
.عقب نشینی می باشد

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

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 25,554,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  

پنجاه و  چهار هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 23.71  4
 

225000  , 1374
 , 1378
 , 1381

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

کاربري مربوطه

1399/06/03 2/99/14440 بدوي الکانی- -
اول 
عطاآفرین

2-2-10026-98-1-3-0 24
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده از سوي متقاضی به صورت ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 76.23 در 
طبقه همکف قطعه 23 تفکیکی برابر سند ارائه شده می باشد (با عنایت به صورت مجلس 
تفکیکی اصالحی به شماره 49838 مورخ 1378/10/16 ،  68.80 متر مربع مغازه همکف و 

7.43 متر مربع به صورت  بالکن می باشد)
برابر بازدید به عمل آمده داراي بالکن به مساحت تقریبی 47.62 متر مربع ، فاقد فعالیت 

شغلی و داراي تابلو به ابعاد تقریبی 10*2 می باشد
از بابت مغازه داراي بالمانع 2/22/8360 مورخ 1379/04/07 بوده  و ازبابت احداث بالکن در  
حد 1/3 مجاز به مساحت 25.40 متر مربع داراي مجوز به شماره 2/33/3736 مورخ 

.1381/11/12 میباشد
:حالیه داراي خالف به شرح ذیل می باشد

اضافه بناي همزمانساز از بابت مغازه همکف به مساحت 1.49 مترمربع (قدمت تقریبی (1
1374)

(تبدیل مسکونی  به بالکن تجاري  به مساحت 7.42 متر مربع  ( قدمت تقریبی 1378(2
(اضافه بنا از بابت احداث بالکن به مساحت  14.8 متر مربع ( قدمت تقریبی 1381(3

باستناد خط پروژه شماره 1866 فاقد عقب نشینی می باشد
همچنین بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات جزئی از قبلی کف سازي و نازك کاري و ... نموده 

 است
حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
.مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

24

با توجه به نامه شماره 216913 مورخ 98/11/23 مبنی بر اینکه ملک مورد نظر پس از 
بالمانع سال 89 تخلف جدیدي ندارد لذا اعضا کمیسیون پرونده مرکور راي غیر قابل 

طرح و رسیدگی دانسته اند

ردتخلف 117.1 220000  , 1378 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/06 2/99/14441 بدوي جهار راه -
پور 

سینا(بیمار
ستان 
توتونکاران)

--

2-2-20093-3-1-0-0 25

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید :احتراما گزارش زیر توسط کارشناس غیر به کمیسیوت ماده صد ارسال گردید
((احتراما عطف به نامه شماره ش ر-92282-1398 مورخ 98/05/30 شهردار محترم رشت 
مبنی بر اجراي بند و تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 98 و نظر به دستور معاونت 
محترم معماري و شهرسازي منطقه 2 شهرداري رشت جهت بررسی وضع موجود و تعیین 
خالف احتمالی ادارات دولتی ناحیه 2 منطقه 2، مکان ارائه شده مشتمل بر چند اعیان (در 
مرحله بهره برداري) که به عنوان بیمارستان اتحادیه کشاورزي توتونکاران گیالن در حال 

 .استفاده می باشد
از بابت اعیان داراي بالمانع به شماره 2/33/65588 مورخ 1389/11/10  می باشد. برابر 
گزارشات قبلی سیستمی به صورت خالف اقدام به احداث بارانداز (سه عدد)به مساحت هاي 
7 و21 و 26.40 مترمربع و یک عدد دیگر به صورت سایه بان به مساحت 31.20 مترمربع (با 
مصالح فلزي) ، یک باب انباري به مساحت 24 مترمربع با مصالح اجري ،و انباري دیگري (که 
به صورت محل زباله است)به مساحت 7.50 مترمربع با مصالح اجري نموده است که قدمت 
کلیه بناهاي اضافه شده تقریبا 20 سال بوده که قبل از بالمانع قید شده در باال میباشد که 

.جهت اظهار نظر واقدامات بعدي تقدیم میگردد
در مورد اعیانات موجود امکان اظهارنظر با توجه به بازدید غیابی و عدم وجود ابعاد و 
مساحت هاي دقیق میسر نبوده و  جهت تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمی باشد پس از بازدید کامل از ملک و ارائه  نقشه هاي معماري و و ارائه کروکی 
.نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک  امکان پذیر می باشد
گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک به صورت حدودي برداشت گردیده و 
مساحت هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده 

است. مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد.))
بر اساس گزارش فوق الذکر توسط کارشناس غیر کمیسیون محترم ماده صد تصمیم شماره 

:2/98/13768 مورخه 1398/09/04 به شرح زیر را صادر نمود
با عنایت محتویات پرونده و حضور نماینده مالک، نظر به اینکه گزارش کارشناسی به صورت 
غیابی و تخمینی می باشد، پرونده به شهرداري منطقه اعاده گردد تا کارشناس فنی 

شهرداري با دعوت مالک شماره مالک حضور در موقعیت استقرار ملک، میزان دقیق تخلفات 
از نظر متراژ، میزان تراکم و خارج از تراکم، میزان تعریض، نوع کاربري، تعدا پارکینگ و ....را 
.صراحتا اعلم و به همراه عکس و نقشه جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارسال گردد
متعاقب آن نیز دبیر محترم کمیسیون ماده صد نامه شماره 169005 مورخه 1398/09/19 

.جهت رسیدگی ره راي فوق الذکر را نیز به منطقه ارسال نمود
حالیه با توجه به حضور نماینده مالک و بازدید میدانی و بررسی سوابق مشخص گردید که 
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ملک فوق پس از بالمانع سال 1389 تخلف جدیدي انجام نداده و گزارش ارسالی به 
کمیسیون ماده صد، کپی گزارش کارشناسی منتهی به بالمانع مذکور است لذا گزارش فوق 

.الذکر صحیح نبوده و ملک مورد ثبت خالف ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن راي بدوي باضریب 1 برابرارزش معامالتی راي 

به جریمه به مبلغ84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون )ریال عینا تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/24 2/99/14449 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن- پشت 
مسجد 
گلدسته 
-کوچه 
عطار 
نیشابوري

2-3-10198-98-1-0-0 26

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 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 915,306,000(نهصد و  

پانزده میلیون و  سیصد و  شش هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 166.5  1.75
 

3360000  , 1395
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 403 
مورخه 1386/12/28 بصورت 4 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.1211 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 46.56 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف (در سازه اصلی) به مساحت 0.59 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به مساحت 2.15 مترمربع بصورت احداث سایبان جهت تامین  -1-1
.پارکینگ.(سال وقوع تخلف 1398)

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.59 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.59 مترمربع -3
.کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.59 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 5.96 مترمربع.(در خصوص این طبقه الزم به توضیح  -5
است که در زمان صدور پروانه این طبقه بصورت زیرشیروانی بوده و حالیه بصورت یک طبقه 

.داراي سقف مسطح (مانند سایر طبقات) می باشد).(سال وقوع تخلف 1395)
احداث راه پله، آسانسور و انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 38.45 مترمربع که از این  -6
مقدار به مساحت 23.28 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور (سال وقوع تخلف 1395) و 
.مابقی به مساحت 15.17 مترمربع بصورت انباري می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)
با توجه به اینکه نصف مساحت مفید زیرشروانی در زمان صدور پروانه جزء تراکم  -7
محاسبه گردیده و حالیه زیرشیروانی بصورت یک طبقه کامل اجرا گردیده لذا داراي بناي 
.مازاد بر تراکم به مساحت 84.65 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 37.44 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.2.9 متر است)(سال وقوع تخلف 1395)
.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 12 واحد به 11 واحد -9

با توجه به عدم تایید پارکینگ شماره 6 (جانمایی شده در کروکی نقشه برداري) داراي  -10
.یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)

.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -11
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -12

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -13
الزم به توضیح است در زیر راه پله داراي سرویس بهداشتی مشاعی به مساحت 1.61 
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.مترمربع می باشد
همچنین داراي تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/13921 مورخه 

:1398/08/11 به شرح زیر می باشد
(نظر به اینکه گزارش درخواستی توسط شهرداري و مطابق پروانه می بایست تنظیم گردد لذا 

.ضرورت دارد شهرداري به این امر اقدام نماید)
ضمنا در پاسخ به نامه شماره 144285 مورخه 1398/08/14 کمیسیون محترم ماده صد به 

.موضوع رسیدگی و گزارش فوق الذکر تنظیم گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت  تراکم اعطایی  با ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

27,820,800(بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 16.56  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/11 2/99/14461 بدوي نقره 
دشت-بن 
بست عالمی

2-2-10164-56-1-0-0 27

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 دو(2) برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,408,176,000(یک میلیارد و  چهارصد و  هشت میلیون و  یکصد و  

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

جریمه 209.55  2
 

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

کاربري مربوطه

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

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

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 137 مورخ 1396/09/12  به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 561.97 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله سربندي (آجرچینی نگردیده) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 204.93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.28 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.63 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.63 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 18.76 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 4.62 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.47 متر می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد مسکونی به 6 واحد به  -7

مساحت 27.38 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 16.56 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
.پالك تغییري حاصل نکرده است، لذا داراي یک باب عوارض کسري پارکینگ می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 84 درصد می باشد.(به میزان 18 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در 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
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/09/22 2/99/14471 بدوي چمارسرا-ك
وچه 

شهیدرحیم 
شعاعی-کو
چه دبیري- 
بن بست 
 دوم

2-2-10209-12-1-0-0 28

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 306,822,500(سیصد و  شش میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار 
و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.59  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/154 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 343.70 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:32.49 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 10.83 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.83 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.83 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 14.98 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -5
طبقات به مساحت مجموعاً 7.10 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.40 متر می باشد.)

.رعایت فضاي سبز می گردد و داراي 2.78 مترمربع کسري فضاي باز می باشد -6
تعداد واحدهاي مسکونی از 1 به 2 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -7

.این بابت به مساحت 96.09 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

//.سال تخلف 1398 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي همزمانساز در بالکن تجاري و همچنین سرویس بهداشتی تراس 
غیر مسقف و توسعه بناي تجاري جمعا به مساحت 27/07 متر مربع راي به اخذ جریمه 
با ضریب چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 374,779,040(سیصد و  هفتاد 
و  چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه هزار و  چهل) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 27.09  4
 

252000  , 1378
 , 1399

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/14 2/99/14475 بدوي امام -
--خمینی

2-2-20115-1-1-0-0 29
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/2/900-98/8/8 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه 2 طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند جلد سند 
مالکیت دفترچه  شامل: جلد اول بصورت بشماره ثبتی 1و3 /1087 بصورت ششدانگ یکباب 
مغازه در همکف   و  جلد دوم  بشماره ثبتی 1087/2 بصورت ششدانگ یکدستگاه  آپارتمان 
در طبقه اول  و جلد سوم بشماره ثبتی 1087 باقیمانده بصورت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان در طبقه دوم به استناد صورتمجلس تفکیکی داراي مجوز  تفکیک بشماره 
52315-1366/12/24از شهرداري میباشد . همچنین برابر سوابق موجود در شهرداري از 
بابت احداث بالکن سرتاسري بسطح 37/70 متر مربع و  تبدیل آپارتمان مسکونی طبقه اول 
به تجاري به مساحت 50/10 مترمربع و تبدیل آپارتمان مسکونی طبقه دوم به تجاري به 
مساحت 56/17 مترمربع واحداث زیرشیروانی به مساحت 38/27 مترمربع داراي راي 

کمیسیون هاي بدوي و تجدید نظر بشماره هاي 3146-78/5/3 و 4425-78/6/18 مبنی بر 
جریمه و سوابق پرداختی میباشد. همچنین از بابت   اضافه بنا به مساحت 5 مترمربع در تراز 
بالکن (همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی) واضافه بنا به مساحت 3/60 مترمربع در 
زیرشیروانی (همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی)وبناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 
مسکونی به تجاري به مساحت 39/87 مترمربع (همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی، 
با توجه به عدم درنظر گرفتن راه پله هاي مسکونی و انباري مسکونی منضم به طبقه اول در 
زمان گزارش ارسالی به کمیسیون)از مقدار مزبور به مساحت 1/93 مترمربع مربوط به طبقه 
همکف، 6/43 مترمربع مربوط به بالکن، 15/68 مترمربع مربوط به طبقه اول، 9/61 مترمربع 
مربوط به طبقه دوم و 6/22 مترمربع مربوط به زیرشیروانی  بوده از بابت موارد فوق داراي 
سوابق میباشد  با همین وضعیت از بابت تعمیرات جزئی  شامل : تعویض حلب سربندي بدون 
افزایش ارتفاع و تعویض لمبه زیر شیروانی  و کاشیکاري و سرامیک کاري  سرویس بهداشتی 
و ترمیم تاسیسات  الکتریکی و اصالح نماي معماري  برابر نامه شماره 982/131/6442 مورخ 
1398/08/08 (اصالحیه) اداره کل میراث فرهنگی، تعمیرات فضاي داخلی بنا شامل تعویض 
حلب سربندي بدون افزایش ارتفاع، تعویض لمبه زیرشیروانی، کاشیکاري و سرامیک کاري 
سرویس بهداشتی، ترمیم تاسیسات الکتریکی با رعایت ضوابط پنج گانه مندرج در نامه 
شماره 982/131/5111 مورخ 1398/06/16 اداره کل میراث فرهنگی امکان پذیر بوده و در 
مرحله دوم پس از ارائه طرح معماري و تایید از سوي اداره کل میراث اصالح نماي معماري 
ساختمان با الگوبرداري متناسب از بناهاي ارزشمند در محدوده بالمانع می باشد
. مجوز تعمیرات بشماره 328720-98/9/12 ازشهرداري دریافت نموده است

وضعیت موجود در بازدید بعمل آمده ساختمان بصورت نیمه کاره در مرحله تعمیرات 
میباشد. با توجه به تخریب پارتیشن هاي داخلی ( غیر بابر و  تقویت اسکلت ساختمان که 
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بصورت فلزي میباشد ) و جابجائی سرویس بهداشتی و گردش راهپله و اجراي بام تهرانی 
مشمول تعمیرات کلی میگردد برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده و مطابقت آن با بالمانع 

: صادره مغایرت به شرح زیر است
اضافه بناي تجاري در همکف بسطح 0/27 متر مربع ( اضافه بناي اعالم شده بدلیل خطا  -1
در مساحت یابی مربوط به قبل از بالمانع و راي کمیسیون صدرالذکر سال محاسبه 1378 )
اضافه بناي تجاري  در نیم طبقه بالکن بسطح 0/56متر مربع ( اضافه بناي اعالم شده  -2
بدلیل خطا در مساحت یابی مربوط به قبل از بالمانع و راي کمیسیون صدرالذکر سال 

محاسبه 1378 )
 کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0/01 متر مربع -3
 کاهش بنا در طبقه دوم بسطح 0/01 متر مربع -4

اضافه بناي تجاري  در طبقه سوم  بسطح 26/26 متر مربع ( از این مقدا ر بسطح 1/83  -5
متر مربع بصورت تعبیه سرویس بهداشتی  و به مساحت  20/81 متر مربع  تراس غیر مسقف 

بسطح و  بسطح  3/62  توسعه تجاري )( سال محاسبه 1399)
ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با  

.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
به استناد خط پروژه شماره داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 9/12 مترمربع در قسمت 

.کوچه حد غرب  می باشد
وضعیت موجود در زمان تعمیرات  در  قسمت کوچه حد غرب  جابجائی پله در قسمت نیم   
طبقه بالکن به طبقه اول ارتفاع پله 0/70 پایین تر سطح بالکن زیر سایه کنسول طبقه اول 

 اجراء شده است. ( ارتفاع پله نسبت به کف 3/82 متر میباشد)
همچنین از بابت تبدیل شیروانی به تراس غیر مسقف بسطح 20/81 متر مربع بر خالف مفاد 

 مندرج در موافقت نامه میراث میباشد
----------------------------------------------------------

و همچنین داراي شکوائیه همسایه مبنی بر احداث کنسول در دو طرف کوچه که موجب  
عدم رعایت نورگیري شده بشماره 39438-99/2/30 ثبت در شهرداري گردیده است در 
بازدید بعمل آمده و مدارك موجود در شهرداري  و نقشه هاي موجود در شهرداري و بالمانع 
هاي صادره و عکس قدیم ملک و مطابقت با عکس جدیدو اجراي نما  که به تایید و مهر  
اداره  میراث فرهنگی نیز رسیده است و همچنین از بابت تعمیرات  داخلی شامل  تعویض 
حلب سربندي  بدون افزایش ارتفاع  و تعویض لمبه  زیر شیروانی  و کاشیکاري  سرامیک  و 
سرویس  بهداشتی  و ترمیم تاسیسات  و اصالح نماي معماري  داراي موافقت نامه شماره 
982/131/5111-98/6/16 و مجددا داراي اصالحیه  با حفظ مفاد  ذکر شده بشماره 
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  . 982/131/6442-98/8/8 از ادراه میراث میباشد

 

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به مساحت 9.85 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 25,610,000(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  ده هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد..

جریمه 9.85  2
 

1300000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/21 2/99/14489 تجدید 
نظر

باقرآباد-کو
چه 

ضمیریان2

2-1-10014-8-1-0-0 30

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت وراث مرحومه آسیه کرامت 
شعار مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري 
به مساحت 19.94  مترمربع در حد تراکم ، با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی به مبلغ 2,592,200(دو میلیون و  پانصد و  نود و  دو هزار و  دویست) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 19.94  0.1
 

1300000  , 1389 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

21.5 1300000  , 1389  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ مقر و 
.محوطه یک باب خانه  (طبق سند  مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

سند ارائه داده شده از طرف متقاضی فاقد مساحت وطول حدود ابعاد اربعه بوده و متراژهاي 
.اعالم شده به استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی میباشد

وضع موجود بصورت خانه ویالئی بوده که از بابت ان داراي بالمانع از شهرداري به شمار 
16471 مورخ 1372/05/17 بوده که در بنچاق به شماره 186308 مورخ 1372/06/04 در 

 .دفترخانه شماره 7 رشت ثبت و بپیوست میباشد
با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/14176 مورخ 1398/10/24 در 
خصوص اینکه مقدار عقب نشینی از از اعیاتات قدیمی بوده یا جدید  بازدید مجدد از ملک 
مورد نظر مشخص گردید که نقشه بردار در نقشه اولیه که گزارش قبلی بر اساس ان صورت 
گرفته اشتباها ملک ضلع شرقی را جز این ملک قرار داده  که با توجه به به ارائه نقشه 

:برداري مجدد گزارش به شرح زیر تغییر پیدا می نماید
با توجه به بازدید میدانی مشخص شد که بخشی از بنا شامل اعیان به مساحت 57/79 متر 
مربع و سرویس بهداشتی به مساحت  9/83 متر مربع و محوطه مسقف به مساحت 11/16 متر 
مربع قدیمی و قبل از بالمانع صادره بوده ولی با توجه به جنس مصالح مشخص گردید که 
مالک بدون دریافت مجوز از شهرداري اقدام به ساخت اعیان نموده که اعیان اصلی را به 
مساحت 17/45 متر مربع گسترش داده  همچنین اعیانی جداگانه  بصورت انبار به مساحت 

12/34 متر مربع احداث شده است .(سال وقوع تخلف 1389)
با توجه به تخلف صورت گرفته که به مساحت 29/79 متر مربع بوده به مساحت 19/94 متر 

 .مربع داخل تراکم و به مساحت 9/85 متر مربع خارج تراکم  میباشد
با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

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

*********
به استناد خط پروژه شماره 1097 به مساحت تقریبی 21/5 متر مربع(به مساحت تقریبی  
10/2 متر مربع از اعیان -به مساحت تقریبی 11/3 متر مربع از عرصه ) در تعریض کوچه 8 

متري قرار دارد
شایان ذکر است که با توجه به نامه کمیسیون ماده صد   اعیانی که از ملک به مساحت 10/2 
 .متر مربع در تعریض قرار گرفته در خصوص اعیان قدیمی بوده که داراي بالمانع میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور  مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت 9/01  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 
118,932,000(یکصد و  هجده میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار ) ریال  محکوم و 

اعالم میدارد.(راي به مالک و مستاجر هر دو ابالغ گردد ) 

جریمه 9.01  4
 

3300000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/31 2/99/14507 بدوي بازار-خیابا
ن 

شیک-پاسا
ژ گلها

2-1-10161-38-1-1-0 31

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب دکان از پالك 2522 باقیمانده و 2522/1 از 
.ورودي سمت غرب اولین مغازه و داراي بالکن سرتاسري می باشد

از بابت کل پالك داراي پروانه ساختمانی به شماره 267 مورخ 1375/12/28 و اصالح پروانه 
با توجه به تجمیع دو پالك مورخ 1377/04/27 به مساحت کلی 533/68 مترمربع به صورت 

.30 باب مغازه می باشد
برابر نقشه هاي اصالح پروانه ضمیمه پرونده فنی نیم طبقه به صورت بالکن در حد 1/3 جهت 

.مغازه مزبور می باشد
لذا با توجه به وضع موجود اقدام به توسعه بالکن به مساحت 9.01 مترمربع با سال وقوع 

.1395 گردیده است
برابر گواهی واحد نقشه برداري ملک مزبور در بافت بازار قرار داشته و  رعایت توسعه معابر 
مطابق طرح هاي اجرایی آتی و نیز ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي 

.الزامیست
حالیه مالکین با توجه به تخلف صورت گرفته توسط سرقفلداران، برابر نامه شکایتی ثبت 
.اتوماسیون 201131 مورخ 1398/11/01 ، درخواست رسیدگی به تخلف مزبور را دارند

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه 
بالکن تجاري به مساحت 4.93  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

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

بمبلغ 45,849,000(چهل و  پنج میلیون و  هشتصد و  چهل و  نه هزار ) ریال  محکوم 
و اعالم میدارد.

جریمه 4.93  3
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/27 2/99/14508 بدوي بازار-خیابا
ن 

شیک-پاسا
ژ گلها

2-1-10161-38-1-5-0 32

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب مغازه واقع در پاساژ گلها از درب ورودي حد 
.شرقی مغازه پنجم، داراي بالکن سرتاسري می باشد

از بابت مغازه به مساحت 8 مترمربع  به انضمام بالکن به مساحت 2.7 مترمربع داراي بالمانع 
.شماره 2/33/245871 مورخه 1394/11/12می باشد

لذا با قدمت سال 1398 بدون مجوز از سوي شهرداري  اقدام به توسعه بالکن به مساحت 
.4.93 مترمربع گردیده است

قابل ذکر است داراي کاهش بنا به مساحت 0.37 مترمربع در مغازه نسبت به بالمانع می 
.باشد

ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 
.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

حالیه مالکین با توجه به تخلف صورت گرفته توسط سرقفلداران، برابر نامه شکایتی ثبت 
.اتوماسیون 201131 مورخ 1398/11/01 ، درخواست رسیدگی به تخلف مزبور را دارند

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

32

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي معین کاتوزپور  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به 

مساحت 9.59مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 
0.15 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 323,484,000(سیصد و  

بیست و  سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.51  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/21 2/99/14524 بدوي خمیران 
زاهدان-روب
روي کوچه 
سمیعی

2-3-10233-162-1-0-0 33

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/60 مورخ 1398/05/06 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 776.3 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  ستون گذاري طبقه 4 بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 231.65 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 9.59 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 9.59 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 9.59 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 9.59 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم بصورت طبقه مازاد به مساحت 193.29 متر مربع-5
 . زیرشیروانی به مساحت 41.15 متر مربع اجرا نشده است -6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 0.15متر مربع

 .به مساحت 6.86 متر مربع کسري فضاي سبز داشته و کسري فضاي باز ندارد -8
تعداد واحد ها از 3 به 4 افزایش یافته است (با توجه به احداث طبقه مازاد)-9

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

**********************************************
کسري پارکینگ نداشته ولی با توجه به عدم رعایت پارك حاشیه اي پارکینگ هاي 3 و 4 
مورد تایید نبوده و همچنین پارکینگ شماره 6 به دلیل مسدود نمودن راه ورودي پارکینگ 

 .هاي 7 و 8 مورد تایید نمیباشد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول هر یک به مساحت 48.66 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات دوم تا چهارم، هر طبقه به مساحت 41.95 مترمربع، کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 8.88 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 

22.67 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 29.75 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 
2,867,457,600(دو میلیارد و  هشتصد و  شصت و  هفت میلیون و  چهارصد و  پنجاه 

و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 284.47  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/06 2/99/14532 بدوي خیابان امام 
خمینی - 
کوچه 
پاستور

2-3-10116-11-1-0-0 34

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/65 مورخ 1397/08/19 بصورت 4
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 688.36 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 245.84 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 48.66 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 48.66 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 41.95 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 41.95 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 41.95 متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 22.67 متر مربع -6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 8.88 متر مربع(عرض راه پله 2/48 متر میباشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی بیشتر از 5 متر مربع به مساحت -8
 29.75 متر مربع

به مساحت 23.8 متر مربع کسري فضاي سبز  و به مساحت 21.52 متر مربع کسري فضاي -9
 .باز دارد

 .سطح اشغال زمان پروانه 50% و سطح اشغال  دروضع موجود 80% میباشد
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به مرحله  ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

34

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 29.53 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم، هر طبقه به مساحت 18.56 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 
مفید به مساحت 5.4 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 32.65 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 
714,772,800(هفتصد و  چهارده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 141.82  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/27 2/99/14540 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه جوان 9

2-1-10103-63-1-0-0 35

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 8 واحد، ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد و راي به ابقاء آن صادر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی 
عمل نماید.

سایر  0
 

960000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/118 مورخه 1397/12/24 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 
7 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1350.63 مترمربع صادر گردیده است.(الزم به توضیح 
است از کل مساحت زیر بناء اعالم شده به مساحت 84.4 مترمربع (طبقه اول الی چهارم هر 

.کدام 21.1 مترمربع) بصورت تراس (آفتابگیر) می باشد)
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 103.77 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.56 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت 21.1  -2
.مترمربع).(سال وقوع تخلف 1398)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.56 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت 21.1  -3
.مترمربع).(سال وقوع تخلف 1398)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18.56 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت 21.1 -4
. مترمربع).(سال وقوع تخلف 1398)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 18.56 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت  -5
.21.1 مترمربع).(سال وقوع تخلف 1398)

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.08 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري در زیرشیروانی به نسبت پروانه به  -7

.مساحت 2.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 32.65 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8
انباري (5 مترمربع) که از این مقدار به مساحت 2.65 مترمربع صرفا مشمول پرداخت عوارض 

.درآمدي می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -9
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.4 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.3.05 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 85.25 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -10

.مسکونی از 7 واحد به 8 واحد.(سال وقوع تخلف 1398)
حیاط خلوت سراسري در همکف به عرض 2 متر و طول 5.57 متر رعایت نگردیده و  -11
عرض موجود به صفر تقلیل یافته است.(سال وقوع تخلف 1398).(در این قسمت بازشو و یا 

.نورگیر موجود نمی باشد)
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با توجه به افزایش طول درب در حد جنوب شرقی مشمول پرداخت عوارض یک باب  -12
.کسري پارکینگ مسکونی می باشد

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -13
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به  -14

.توضیحست نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به عدم تخریب دیوار هاي قدیمی تا این مرحله در خصوص رعایت عقب نشینی  -15

.متعاقبا اظهار نظر می گردد
به مساحت 15.75 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 39  -16

.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.67 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -17

.موجود 78.40 درصد می باشد
.ضمنا پالن شیب بندي مورد تایید نمی باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 7,768,750(هفت میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار و  

هفتصد و  پنجاه) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 56.5  2.5
 

55000  , 1351 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/03 2/99/14545 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-کوچ
ه اسالمی

2-2-10027-1-1-0-0 36

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 492,250(چهارصد و  نود و  دو هزار و  دویست و  پنجاه) ریال 

عیناً تایید میگردد 

جریمه 89.5  0.1
 

55000  , 1351 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

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 تایید میگردد 

رعایت عقب 
نشینی

35.5 55000  , 1351  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده  توسط متقاضی شصت و سه سهم مشاع از دویست و چهار سهم از  
ششدانگ اعیان یکباب ساختمان یک طبقه و محوطه به شماره 1248/11 طبق سند مالکیت 

.می باشد
از بابت اعیان ملک مورد نظر به مساحت تقریبی 146 مترمربع به قدمت تقریبی 47 سال (با 
توجه به فیش برق ارایه شده) هیچ گونه بالمانعی در منطقه موجود نمی باشد.(از اعیان ملک 
فوق به مساحت تقریبی 89.50 مترمربع داخل تراکم و مابقی به مساحت تقریبی 56.50 

مترمربع خارج تراکم میباشد.)
با استناد به خط پروژه شماره 1393 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 35.50 مترمربع 

.می باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

36

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  
521,270,400(پانصد و  بیست و  یک میلیون و  دویست و  هفتاد هزار و  چهارصد) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 77.57  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14546 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-بن 
بست عالمی

2-2-10164-75-1-0-0 37
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/135 مورخه 1397/12/27 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی 

.در 6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 865.6 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.4 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 14.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.در زیرشیروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -5
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -6

.مساحت 5.17 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.03 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 41.06 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8
.مسکونی از 6 واحد به 7 واحد.(سال وقوع تخلف 1398)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد  -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 12.97 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده و رعایت حد نصاب  -13
.فضاي سبز می گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67.12 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
.موجود 71.92 درصد می باشد

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

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ، بااعمال  ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 24,691,200

(بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 12.86  2
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/21 2/99/14548 تجدید 
نظر

زیرکوچه  
-کوچه 
ملک پور 
-بن بست 
شیروانیون-
ساختمان 

77

2-1-10008-63-1-4-0 38

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان به انضمام 
انباري و پارکینگ و داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه بدون مجوز 
شهرداري اقدام به سربندي ممحوطه پاسیو به مساحت تقریبی 12.86 مترمربع نموده 

است.(سال تخلف 1398)
.رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي مطابق ضوابط روز الزامیست

//.درخواست رسیدگی در کمیسیون ماده 100 را دارد
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 267,993,600(دویست و  شصت و  هفت میلیون و  

نهصد و  نود و  سه هزار و  ششصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 39.88  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14549 تجدید 
نظر

-
تختی-کوچ
ه همایون

2-1-10044-17-1-0-0 39
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/27 مورخ 1398/04/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 673.65 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 212.35 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 9.97 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.97 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 9.97 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 9.97 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 172.47 مترمربع -4
کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 3.77 مترمربع -5

.تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است -6
رعایت فضاي باز می گردد.به علت تخلف فوق داراي 6.80 مترمربع کسري فضاي سبز می  -7

.باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 69 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1398 می باشد
از بابت کلیه موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 2/98/14462 مورخ 
1398/12/12 ،تجدیدنظر به شماره 2/99/14549 مورخ 1399/02/09 و بدوي به شماره 

.2/99/15082 مورخ 1399/06/10 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید
//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن ، در 
خور تایید بوده لذا با تقلیل جریمه نقدي با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 433,944,000(چهارصد و  سی و  سه میلیون و  نهصد و  چهل و  
چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 73.8  1.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/01 2/99/14550 تجدید 
نظر

خیابان   
آزادگان-خی
ابان 

حاتم-کوچه 
 سیدي نژاد 
-نبش  
کوچه هفتم

2-3-10138-4-1-0-0 40
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/81 مورخ 1398/07/13 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 683.29 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 73.40 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 14.68 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.68 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14.68 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14.68 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 14.68 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.32 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 0.4 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.62 مترمربع می باشد)

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 14.35 مترمربع می باشد -9

با توجه به نقشه هاي ارائه شده رعایت فضاي سبز می گردد. قابل ذکر است فضاي سبز -10
.در وضع موجود احداث نگردیده است

 .با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -11
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 77.1 درصد می باشد.(به میزان 8.1 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و 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 595,501,200(پانصد و  نود و  پنج میلیون و  پانصد 

و  یک هزار و  دویست)  ریال تأیید می گردد .

جریمه 78.77  2.25
 

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

1399/02/01 2/99/14552 تجدید 
نظر

خیابان 
دکتر 

حشمت چله 
خانه-کوچه 
خیراندیش

2-2-20104-178-1-0-0 41

با توجه به محتویات پرونده ، تخلف اعالمی ناشی از تغییر جانمایی به مساحت 27 متر 
مربع بوده و افزایش بنایی بر خالف مدلول پروانه صورت نگرفته است لذا ضمن نقض ، 
مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها بوده و قابل طرح در 

کمیسیون نمی باشد . 

ردتخلف 27  0
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی (اصالحی) 
شماره 2/97/74 مورخه 1397/09/05بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري 

.زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1195.75 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133.75 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.47 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
مسکونی در طبقات به مساحت 2.32 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.5 متر 
است).(از این مقار به مساحت 1.16 مترمربع سال وقوع تخلف 1398 و مابقی به مساحت 1.16 

.مترمربع سال وقوع تخلف آن 1399 می باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -8

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 45 مترمربع بابت تغییر  -10

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به عدم دیوار گذاري مشرف به شارع در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا و  -14

.پس از اجراي دیوار مذکور اظهار نظر می گردد
.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -15

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.8 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16
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.موجود 67.81 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 76.11 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه 
پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی به مساحت 2.66 مترمربع و  همچنین بناي 
مازاد برتراکم به مساحت کلی 27 مترمربع بابت تغییر جانمایی داراي راي بدوي شماره 
2/98/14337 مورخه 1398/12/14 و راي تجدید نظر شماره 2/99/14552 مورخه 

1399/02/01 کمیسیون محترم ماده صد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می 
:باشد

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1
.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2

.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -3
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -4

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -5
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد).(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 18 مترمربع بابت تغییر  -6

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
کاهش بنا مازاد بر تراکم به نسبت راي از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه  -7

.نمودن به فضاي مسکونی در طبقات به مساحت 0.34 مترمربع
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت افزایش بنا در 
همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 17.3مترمربع، 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  581,280,000(پانصد و  هشتاد و  یک میلیون و  دویست و  هشتاد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 69.2  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/21 2/99/14553 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی 
-کوچه 
بازدیدي-ك
وچه زاهد
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/169 مورخ 1398/06/16 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 485.1 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حدد نازك کاري  بوده  که نقشه برداري ارائه داده شده   داراي 

.اضافه بنا به مساحت 86.83 متر مربع به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.3 متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.3 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.3 متر مربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.3 متر مربع-4

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.63 متر مربع-5
تبدیل همکف به مسکونی به مساحت 44.96 متر مربع(شایان ذکر است که با توجه به -6
ضوابط طرح تفصیلی مساحت کمتر از 60 متر مربع به عنوان واحد حساب نمیگردد وداراي 

کسري به مساحت 15.04متر مربع کسري دارد)
همچنین  تبدیب فوق الذکر که موجب سوئیت در همکف شده درب به سمت کوچه 6 متري 
. باز نموده و که بایستی درب ایجاد شده مسدود گردد و راه عبوري از داخل پیلوت باشد

 .با توجه سوئیت همکف داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد-7
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر  در زیرشیروانی به مساحت 17.7 -8

متر مربع (صرفا جهت عوارض درامدي)
 بناي مازاد بر تراکم  از تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0.13 متر مربع-9

 .کسري فضاي سبز ندارد و به مساحت 31.26 متر مربع کسري فضاي باز دارد-10
سال وقوع تخلف ایتمهاي 1 تا 4 سال 1398 و مابقی ایتمها (5 الی 10) سال وقوع 1399
سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 80 % و با توجه به تخلفات صورت گرفته %83.82 

 .میباشد
*********************************************************

****************************************
از بابت 69.2 متر مربع (اضافه بنا در همکف - طبقه اول -طبقه دوم- طبقه سوم هر کدام به 
مساحت 17.3 متر مربع جمعا به مساحت 69.2 متر مربع ) داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/98/14400 مورخ 1398/12/12 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14553 

.مورخ 1399/02/21 مبنی بر جرمیه بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد و نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
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 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.63 متر مربع-1
تبدیل همکف به مسکونی به مساحت 44.96 متر مربع(شایان ذکر است که با توجه به -2
ضوابط طرح تفصیلی مساحت کمتر از 60 متر مربع به عنوان واحد حساب نمیگردد وداراي 

کسري به مساحت 15.04متر مربع کسري دارد)
همچنین  تبدیب فوق الذکر که موجب سوئیت در همکف شده درب به سمت کوچه 6 متري 
باز نموده و که بایستی درب ایجاد شده مسدود گردد و راه عبوري از داخل پیلوت باشد . (از 

سویئت بصورت تجاري نباید استفاده گردد)
 .با توجه سوئیت همکف داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر  در زیرشیروانی به مساحت 17.7 -4
متر مربع  (صرفا جهت عوارض درامدي)

 بناي مازاد بر تراکم  از تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0.13 متر مربع -5
سال وقوع تخلف 1399

الزم به ذکر است که در اراي صادره از بابت کسري فضاي باز  اظهار نظر نشده و خالفی 
 . تعیین نشده است

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی اجرا نشده است
 .رعایت عقب نشنی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب دو برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.50 به 
ضریب 2) جریمه بمبلغ 598,953,600(پانصد و  نود و  هشت میلیون و  نهصد و  

پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 89.13  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/03 2/99/14554 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-بن 
بست 
حصیري

2-2-10203-90-1-0-0 43
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/204 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 483.45 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:102.93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 34.06 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.06 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.06 مترمربع -3

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.75 مترمربع -4
رعایت فضاي باز به مساحت 9.66 و رعایت فضاي سبز به مساحت 12.50 مترمربع نمی  -5

.گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 73.05درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 13.80 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/97/12569  مورخ 1397/08/26 در مرحله ستونگذاري همکف بوده و حالیه داراي 

:مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20.26 مترمربع(سال تخلف 1397) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.06 مترمربع (سال تخلف 1397) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.06 مترمربع(سال تخلف 1397) -3

اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 0.75 مترمربع(سال تخلف 1397) -4
رعایت فضاي باز به مساحت 9.66 و رعایت فضاي سبز به مساحت 12.50 مترمربع نمی  -5

//.گردد

43

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 1,428,000,000(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  هشت میلیون ) ریال در 

حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 170  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/13 2/99/14555 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري-کو
چه محمد 
نژاد

2-3-10222-8-1-0-0 44
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/1 مورخ 1398/02/23 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 1108.36 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 164.72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 41.18 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.18 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.18 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.18 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.08 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل زیرشیروانی به انباري زیرشیروانی به مساحت 5.28  -6

مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7

.به مساحت 13.84 مترمربع کسري فضاي باز دارد -8
.کسري فضاي سبز ندارد -9

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
.پالك تغییري حاصل نکرده است. لذا داراي دو باب عوارض کسري پارکینگ درآمدي دارد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81 درصد می باشد.(به میزان 11 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در 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  
2,143,125,600(دو میلیارد و  یکصد و  چهل و  سه میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج 

هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 231.94  2.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14560 تجدید 
نظر

خیابان 
ملت-روبرو
ي شهربازي

2-2-20073-190-1-0-0 45

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 40,992,000(چهل میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار )  

ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 24.4  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 168مورخ 1394/12/27بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 970.94متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سقف طبقه چهارم کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 231.94مربع  به شرح 

:زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 41.3متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 41.3متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 41.3متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 41.3متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 66.74متر مربع-5
زیرشیروانی به مساحت 64.38متر مربع (طبق پروانه صادره ) میباشد (فعال اجرا نشده  -6

است)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 24.4 متر مربع در همکف بعنوان 

. .تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
با توجه به اینکه مساحت واحد ها باالي 180 متر مربع بوده نیاز به 8 باب پارکینگ بوده که با 

 .توجه به جانمایی ارائه داده شده کسري پارکینگ ندارد
.مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بنا بصورت راه پله و بالکن تجاري راي به اخذ جریمه با ضریب چهار 

برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 4,955,178(چهار میلیون و  نهصد و  پنجاه و  
پنج هزار و  یکصد و  هفتاد و  هشت) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 5.18  4
 

329063  , 1384 احداث پله در ممر عمومی 1399/04/07 2/99/14561 بدوي بازار-خیابا
ن  شیک 
-راسته 
عالقبندان

2-1-10066-5-1-0-0 46

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی مشاع مشترك ششدانگ اعیان یک باب دکان 
.(مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده مغازه مورد استعالم داراي بالکن به مساحت 3.68 مترمربع (بر اساس 
کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) و تابلو استاندارد بوده و بصورت تعمیرات 

.طال مورد استفاده می باشد
داراي بالمانع شماره 2/33/44149 مورخه 1385/02/02مندرج در سند اجاره مستقل شماره 
248697 مورخه 1385/02/12 بوده و با توجه به عدم اشاره بالکن در گزارش کارشناسی 
منتهی به بالمانع مذکور (پیوستی)، بالکن مذکور خالف محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 

(1384.
ضمنا داراي پله در شارع عام (به مساحت تقریبی 1.5 مترمربع) بوده که مربوط به قبل از 

.بالمانع می باشد
مساحت مندرج در سیستم، بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تکمیل 

.گردیده است
همچنین ملک مذکوردر بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 

.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقرارت فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.مراتب جهت دستود 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 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  1,402,296,000(یک میلیارد 
و  چهارصد و  دو میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.

جریمه 166.94  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 2/99/14562 تجدید 
نظر

تختی- -
شهاب 
خیابان 
تحویلداري
--اسدي- 
بن مجید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 220 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت بانضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 437.23 

.مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:154.40 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 38.60 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 38.60 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 38.60 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 38.60 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 6.94 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 4.56 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.60 متر می باشد.)

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي اضافه بنا به مساحت کلی 7.15 مترمربع  -7
.می باشد

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 0.83  -8
مترمربع

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 72.27درصد می باشد.(به میزان 12.27درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
 .کسري پارکینگ ندارد
//.سال تخلف 1396 می باشد

47

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.50 به 
ضریب 2) جریمه بمبلغ 350,380,800(سیصد و  پنجاه میلیون و  سیصد و  هشتاد 

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

جریمه 52.14  2
 

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

1399/02/03 2/99/14563 تجدید 
نظر

باقرآباد-کو
چه 

اسدي-کوچ
ه مرادي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/100 مورخه 1397/11/5 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1023 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله (آجرچینی و سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 12 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.در طبقات همکف الی سوم فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -1

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 12 مترمربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در حد  -2
.غربی.(سال وقوع تخلف 1398)

.در زیرشیروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -3
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -4
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 9.96 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 1.10 

.متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -5

.مساحت 30.34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 21.29 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -6
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.کاهش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 8 واحد -7
با توجه به افزایش تعداد درب، مشمول پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ  -8

.مسکونی می گردد
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

.موجود نیز 60 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 12 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و 
آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 9.80 مترمربع و 
همچنین بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به 
مساحت 30.34 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/98/14436 مورخه 1398/12/14 و راي 
تجدید نظر شماره 2/99/14563 مورخه 1399/02/03 کمیسیون محترم ماده صد بوده و 
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:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -1

مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.16 مترمربع
.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 279,115,200(دویست و  هفتاد و  نه میلیون و  یکصد و  
پانزده هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 27.69  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/01/18 2/99/14565 تجدید 
نظر

منظریه 
کوچه 
زرمخی 
جنوبی 
پالك 7
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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 182,380,800(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  سیصد و 
 هشتاد هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 108.56  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 81مورخ 1396/03/25بصورت 4طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 774.65 متر مربع 

 .صادر گردیده است
.پروانه فوق الذکر طی شماره 306186 مورخ 1397/06/10 تمدید شده است

حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي و اجرچینی بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 105.37 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0.06 متر مربع -1

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0.06 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0.06 متر مربع-3
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 0.06 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 27.69 متر مربع-5
عدم اجراي انباري و راهرو درزیرشیروانی به مساحت 33.85 متر مربع -6

احداث  طبقه  پنجم بصورت طبقه مازاد به مساحت 77.68 متر بوده که از این مقدار به ،-7
مساحت 14.1 متر مربع بصورت تراس غیرمسقف میباشد. (طبقه پنجم که با طبقه چهارم 

بصورت دوبلکس در یک واحد مسکونی میباشد)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 4.59 متر مربع در همکف و به 
مساحت 103.97 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 108.56 مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
سال وقوع تخلف 1398

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

. مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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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 15.92 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هر 
یک به مساحت 30.97 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 19 مترمربع، 
مازاد انباري به مساحت 2.74 مترمربع  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,356,936,000
(یک میلیارد و  سیصد و  پنجاه و  شش میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 161.54  2.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/02/20 2/99/14566 تجدید 
نظر

خیابان 
سردار 

جنگل--خی
ابان شهید 
امین 
اصغري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/96/171 مورخه 1396/12/14بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 546.13 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 139.80مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.92 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.97 مترمربع که از این مقدار به مساحت 9.73  -2
مترمربع بصورت کنسول به طرف خیابان 16 متري حد شمالی و به مساحت 1.14 مترمربع 
.بصورت کنسول به طرف کوچه 8 متري حد جنوبی می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.97 مترمربع که از این مقدار به مساحت 9.73  -3
مترمربع بصورت کنسول به طرف خیابان 16 متري حد شمالی و به مساحت 1.14 مترمربع 
.بصورت کنسول به طرف کوچه 8 متري حد جنوبی می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 30.97 مترمربع که از این مقدار به مساحت 9.73  -4
مترمربع بصورت کنسول به طرف خیابان 16 متري حد شمالی و به مساحت 1.14 مترمربع 
.بصورت کنسول به طرف کوچه 8 متري حد جنوبی می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 30.97 مترمربع که از این مقدار به مساحت 9.73  -5
مترمربع بصورت کنسول به طرف خیابان 16 متري حد شمالی و به مساحت 1.14 مترمربع 
.بصورت کنسول به طرف کوچه 8 متري حد جنوبی می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)

.کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 8.69 مترمربع -6
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت  تبدیل پیلوت به 1 واحد تجاري به مساحت 13.14  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 19 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.63 

.متر است).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -9

.مساحت 2.74 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -10

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 81.72 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -11
.مسکونی از 3 واحد به 4 واحد.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.همچنین در زمان صدور پروانه حد جنوب  -12
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فاقد درب بوده و حالیه داراي 3 درب بطول هاي  2 متر و 2.2 متر و 2.3 متر است لذا مشمول 
پرداخت عوارض درآمدي 3 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1397.
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -13

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به ساخت کل زمین به مساحت 40 مترمربع داراي کسري فضاي سبز و به  -15
.مساحت 64.56 مترمربع داراي کسري فضاي باز می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 72.27 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16
.موجود 100 درصد می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)

.در وضع موجود مغازه فوق االشاره فاقد فعالیت شغلی می باشند -17
.مراتب جهت 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  3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
153,283,850(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  دویست و  هشتاد و  سه هزار و  

هشتصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 28.82  2.5
 

3360000  , 1348
 , 1398

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14567 تجدید 
نظر

خیابان 
طالقانی-کو
چه رمضان 
زاده-بن 
بست معاف

2-2-10194-145-1-0-0 51

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

26.5  0
 

3360000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه به مساحت 63 
مترمربع قطعه اول تفکیکی (مطابق سند قطعی غیر منقول شماره 41679 مورخه 

.1398/04/03) می باشد
داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق بوده همچنین داراي مجوز تعمیرات جزئی به صورت 
تعویض نما به شماره 2/33/328351 مورخ 1398/06/03 می باشد.(همکف 60 مترمربع، نیم 

طبقه 10 مترمربع، طبقه اول 66 مترمربع)
با توجه به بازدید صورت گرفته برخالف مجوز تعمیرات صادره  اقدام به  توسعه بنا در حیاط 

.و همچنین توسعه در طبقه اول به صورت تراس روباز گردیده است
برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي تخلفات به شرح زیر 

:می باشد
توسعه بنا در طبقه همکف به مساحت 7.48 مترمربع (سال وقوع تخلف 1398)  -1

اضافه بنا به مساحت 10.81 مترمربع (به صورت همزمانساز و به علت خطا در مساحت  -2
یابی و پیش از سال 1350)

توسعه بنا در طبقه اول به مساحت 10.53 مترمربع به صورت تراس غیر مسقف (سال  -3
وقوع 1398)

با توجه به توسعه بناي صورت گرفته رعایت حداقل عرض 2 متر در حد جنوبی رعایت  -4
نگردیده و به 0 تقلیل یافته است. قابل ذکر است در تراز طبقه اول داراي تراس غیرمسقف رو 

.به پالك همسایه می باشد
برخالف مجوز اقدام به انجام تعمیرات کلی شامل تخریب دیوارهاي داخلی و تغییر در  -5

.معماري داخلی گردیده است
قابل ذکر است برابر نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود به میزان 4.48 مترمربع 

.بیشتر از سند مالکیت می باشد
به استناد خط پروژه شماره 365 به مساحت تقریبی 26.5 مترمربع از اعیان داراي عقب 

 .نشینی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن ، ضمن 
نقض راي بدوي ، راي به اخذ جریمه با ضریب 1/75 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 1,072,218,000(یک میلیارد و  هفتاد و  دو میلیون و  دویست و  هجده هزار ) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 182.35  1.75
 

3360000  , 1397
 , 1398

اضافه بناي مجازي 1399/02/01 2/99/14571 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
امام خمینی 
خیابان 
شهید 
عضدي 
-کوچه 
دباغیان-بن 
بست اول 
شهید بهزاد 
 برزو

2-3-10101-61-1-0-0 52
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/102 مورخ 1397/11/23 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 460/58 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اجراي اتمام اسکلت (فاقد سربندي) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 165/35 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم با توجه به توجه به احداث یک طبقه مازاد به مساحت 147/26  -4
مترمربع

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0/09 مترمربع -5
اقزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی با توجه به افزایش یک طبقه  -6

مازاد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد. نما اجرا نشده است -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت تغییر جانمایی به مساحت 4/25 مترمربع در همکف و طبقات -8
مجموعا به مساحت 17/00 مترمربع

.فضاي باز رعایت می گردد -9
.فضاي سبز رعایت می گردد -10

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
درب پارکینگی و عدم کفسازي و همچنین با توجه به عدم اجراي سربندي زیرشیروانی و 

.عدم آجرچینی زیرشیروانی متعاقبا قابل بررسی خواهد بود
قابل ذکر است به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ 

.خواهد گردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63/80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 66/50 درصد می باشد. (به میزان 2/70 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
الزم به توضیح است شکایت مجاورین حد غربی به شماره ارجاع 254891 ثبت در 
.اتوماسیون شهرداري درخصوص توسعه بنا در زمان آرماتورگذاري پی بوده است

گزارش مزبور با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 117953 مورخ 1398/07/04 برابر 
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.تصمیم کمیسیون شعبه شماره 5 مبنی بر ارائه آخرین گزارش تنظیم گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

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 14.11 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 2  برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 284,457,600(دویست و  هشتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  

پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 42.33  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/10 2/99/14582 بدوي خیابان  17
شهریور-کو
چه صمد 
زاده

2-2-10025-128-1-0-0 53

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/105 مورخ 1398/08/29 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 399.86 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 42.33 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 14.11 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.11 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 14.11 مترمربع -3

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.54 مترمربع -4
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -5

.رعایت فضاي سبز و فضاي باز می گردد -6
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -7

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 72 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 80.4 درصد می باشد.(به میزان 8.4 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/04/04 2/99/14583 بدوي سید 
ابواالقاسم-ك
وچه جعفري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات 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 811,641,600(هشتصد و  یازده 
میلیون و  ششصد و  چهل و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 80.52  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

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

کاربري مربوطه

1399/04/04 2/99/14583 بدوي سید 
ابواالقاسم-ك
وچه جعفري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/25 مورخه 1398/04/23 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور 
.آخر در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 695.78 مترمربع صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 80.52 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.28 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 21.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.77 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 58.93 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -7
مسکونی از 4 واحد به 5 واحد.(طبقه سوم از یک واحد به دو واحد تبدیل گردیده 

.است).(سال وقوع تخلف 1399)
با توجه به افزایش تعداد درب،، مشمول پرداخت عوارض درآمدي یک باب کسري  -8

.پارکینگ مسکونی می گردد.(پارك حاشیه اي ندارد)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوار چینی عرصه مشرف به معبر، در خصوص عقب نشینی متقعاقبا  -11
 .اظهار نظر می گردد

به مساحت 5.23 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 23.34  -12
مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي).(سال وقوع 

.تخلف 1399)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 71.94 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 79.52 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

54

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي عیناً تأیید می گردد.

ردتخلف 2  2.25
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/02/03 2/99/14587 تجدید 
نظر

دباغیان-جن
ب دبستان 
شهید 
منتظري-کو
چه دهقان

2-3-10103-48-1-0-0 55

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات با اعمال  ضریب دو برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل ضریب 2.25 به 

ضریب 2) جریمه بمبلغ 200,659,200(دویست میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  
دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 29.86  2
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/101 مورخ 1397/11/16  و طبق 
درخواست شماره 323977  درخواست اصالح پروانه داده شده که پروانه بصورت 3 طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 482/48 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اجرچینی و سربندي   بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 23/93 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 2/01 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 2/01 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 2/01 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 2/01 متر مربع-4

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 15/89 متر مربع -6
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7

طبقات اول تا سوم به مساحت 0/51متر مربع (عرض راه پله 2.3متر میباشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی بیش از 5 متر مربع به مساحت -8

 5/42 متر مربع
به مساحت 9/78 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 15/88 متر مربع کسري -9

.فضاي باز را دارد
طبق پروانه صادده  سه طبقه در 1 واحد مسکونی بوده و طبق وضع موجود 3 طبقه ساخته  

 .شده در 3 واحد مجزا  میباشد
بناي مازاد بر تراکم  از بابت افرایش  واحد مسکونی در طبقه اول به مساحت 93/94 متر -10

مربع
بناي مازاد بر تراکم  از بابت تبدیل به واحد مسکونی در طبقه سوم به مساحت 93/94 -11

متر مربع
.سال تخلف 1398 می باشد

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

**********************************************
کسري پارکینگ نداشته ولی پارکینگ شماره 5 با توجه به افزایش  تعداد درب و اینکه در 
صورتی که درب  دوم به طول 2/5 متر احداث نشده بوده موجباب کسري پارکینگ 
 .میگردیده  در خصوص پارکینگ شماره 5 مشمول عوارض درآمدي میگردد
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 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

149,637,600(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  ششصد و  سی و  هفت هزار و  ششصد) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 29.69  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14592 تجدید 
نظر

-
سیدابوالقاس
--م
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/51 مورخ 1398/05/13 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 579.80 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 25.94 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف(در ساختمان اصلی) به مساحت 4.33 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف از بابت احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت مشاعی به مساحت  -2
1.96 مترمربع

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.33 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.33 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.33 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.33 مترمربع  -6
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.33 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله به انباري زیرشیروانی به مساحت  -8
10.41 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -9
مساحت 2.74 مترمربع(این مورد بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود.)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -10
طبقات اول تا چهارم به مساحت مجموعاً 1.48 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 

2.60 متر می باشد.)
به مساحت 3.80 مترمربع کسري فضاي سبزو  به میزان 42.29 مترمربع کسري فضاي  -11

.باز دارد
با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد  -12
افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از این بابت به مساحت 181.02 مترمربع می 

.باشد
فعال کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش عرض درب ورودي از دو درب 3و 4  -13
متري به دو درب 4 متري بایستی عوارض یک باب پارکینگی که به این طریق تامین نموده را 

بصورت درآمدي پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.31 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 82.92 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
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از بابت اضافه بنا به مساحت 21.65 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 6.04 
مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/98/14235 مورخ 1398/12/12 و 
تجدیدنظر به شماره 2/99/14592 مورخ 1399/02/09 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف از بابت احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت مشاعی به مساحت  -1

1.96 مترمربع(سال تخلف 1399)
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -2

طبقات اول تا چهارم به مساحت مجموعاً 4.56 مترمربع(نسبت به راي)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله به انباري زیرشیروانی به مساحت  -3

10.41 مترمربع(سال تخلف 1399)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.33 مترمربع(سال تخلف 1399) -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -5
مساحت 2.74 مترمربع(این مورد بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود)

از بابت موارد فوق نیز داراي راي بدوي به شماره 2/99/15497 مورخ 1399/09/02 بوده و 
.خالف جدیدي مشاهده نگردید

الزم به توضیح است رعایت عقب نشینی می گردد و مساحت باقیمانده با توجه به سند تک 
//.برگ جدید ارایه شده تکمیل شده است

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت افزایش بنا در 
همکف به مساحت 16.86مترمربع، 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  141,624,000
(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.  

جریمه 16.86  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/21 2/99/14593 تجدید 
نظر

چله خانه  - 
سیدابوالقاس
 م
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/47 مورخ 1398/05/06 بصورت  /
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2واحد مسکونی به مساحت کلی 431/4 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد ستون گذاري طبقه همکف بوده و با توجه به نقشه برداري 
ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 16/86 متر مربع  به شرح زیر 

..میباشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 16/86متر مربع

طبقه اول و دوم هر کدام به مساحت 129/5 متر مربع (مجموعا به مساحت 259 متر مربع  -2
. ) اجرا نشده است

. زیرشیروانی به مساحت 42/9 متر مربع اجرا نشده است -3
با توجه به نقشه هاي ارائه داده شده از طرف متقاضی  و با توجه به دو واحدي بودن پروانه 

 .کسري فضاي سبز و کسري فضاي باز ندارد
 .سطح اشغال زمان پروانه 70%  و سطح اشغال در حال حاضر 79/11% میباشد

سال وقوع تخلف 1398
*********************************************************

*
شایان ذکر است که اظهرا نظر در خصوص تخلف ساختمانی تا مرحله ستون گذاري طبقه 
همکف بوده و اظهار نظر نهایی در خصوص تخلفات منوط به ادامه کار ساختمانی و ارائه 

.کروکی نقشه برداري و معماري وضع موجود میباشد
از بابت تخلف فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده صد  به شماره 2/99/14593 مورخ 

 .1399/02/21 مبنی بر جریمه میباشد

کسري پارکینک  متعاقبا پس از تکمیل ساختمان اعالم میگردد
مشمول نما و منظر شهري میگردد و با توجه به مرحله ساختمانی اعالم شده نما اجرا نشده 

 . است
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن راي 
بدوي درخور تایید بوده لذا با تقلیل جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 947,318,400(نهصد و  چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  

چهارصد) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 140.97  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/01 2/99/14594 تجدید 
نظر

باقرآباد-کو
چه شهید 
قلی 

پور-کوچه 
شهید عابد 
عشقی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 3 
مورخه 1395/03/30 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 3 

.واحد مسکونی و به مساحت کلی 548.97 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 139.17 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 33.22 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 6.29 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.9 مترمربع.(ضمنا حداقل عرض وضع موجود راه پله 

.2.8 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 0.9  -10

مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 
.تخلف 1398)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.45 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -11
.موجود 74.41 درصد می باشد

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

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

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  2.25 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
470,685,600(چهارصد و  هفتاد میلیون و  ششصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 93.39  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14595 تجدید 
نظر

حافظ-چله 
خانه-باقر 
نانوا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/87 مورخ 1397/10/02 بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 196/54 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 85/82 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 22/35 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 30/35 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 30/35 متر مربع-3
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 2/77 متر مربع-4

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی  بیش از 5 متر مربع به مساحت -5
7/57 متر مریع

با توجه به اینکه ساختمان بصورت دوبلکس (1 واحد مسکونی اجرا شده است کسري 
پارکینگ ندارد ولی با توجه به نحوه قرار گیري پارکینگها  پارکینگ شماره 2 مورد تایید 

نمیباشد)
 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

سال وقوع 1398
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
 .غرس حداقل یک اصله درخت به ازاي هر واحد مسکونی در زمان پایانکار الزامیست

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

59

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
زیرزمین و طبقات اول تا سوم، هر طبقه به مساحت 8.48 مترمربع، اضافه بناي 

زیرشیروانی به مساحت 26.53 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.5 
مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 67.47 مترمربع، افزایش تعداد واحدهاي 
مسکونی از 3 به 4 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  1,050,084,000(یک میلیارد و  پنجاه 
میلیون و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 138.9  2.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/27 2/99/14598 تجدید 
نظر

چمارسرا-ك
وچه ادراکی
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/72 مورخ 1397/08/24  و.طی 
شماره 323665مورخ 1398/03/12 پروانه بصورت 3 طبقه بر روي زیرزمین به انضمام 
زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 521/99 متر مربع اصالح گردیده است. 

(پروانه اصالحی بپیوست میباشد)
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 136.4مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا در زیرزمین به مساخت 8.48 متر مربع-1
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 8.48 متر مربع-2

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 8.48 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 8.48 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 8.48 متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 26.53 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 1.5متر مربع

احداث یک طبقه مازاد از بابت افزایش ارتفاع پیلوت و تبدیل پیلوت به مسکونی(در  -8
طبقه همکف)به مساحت 67.47 مترمربع (الزم به ذکر است تبدیل پیلوت به مسکونی به 
مساحت 67.47 مترمربع مطابق مذاکرات صورت گرفته در منطقه دو بصورت طبقه مازاد 
اعالم گردیده فلذا بصورت تخلف جداگانه تبدیل پیلوت به مسکونی گزارش نشده است.)

عدم اجراي قسمتی از پیلوت به مساحت 67.47متربع (این مورد با توجه به توضیحات  -9
بند (8) و اعالم مساحت تبدیل پیلوت به مسکونی بعنوان طبقه مازاد درج شده است.)
10افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد (با توجه به  تیدیل بخشی از همکف به 

مسکونی )
به مساحت 4/09 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 33.42 متر مربع کسري فضاي باز 

 .را دارد
سال وقوع تخلف 1398

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

******************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

  .مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
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.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

درخصوص تغییر جانمایی، 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 238.5  3
 

3360000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/02/06 2/99/14603 تجدید 
نظر

آفخرا-کوچ
ه بهنام

2-2-20130-102-1-0-0 61

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 1,063,540,800(یک میلیارد و  شصت و  سه میلیون و  پانصد و  
چهل هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 105.51  3
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/44 مورخه 1398/05/06بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 709.15 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 102 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 34 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 2.37  -1
مترمربع بصورت سایه کنسول بوده که جزء تخلف محسوب نگردیده و صرفا مشمول 

.پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1398)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.22 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -5
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.88 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.6 

.متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 238.5 مترمربع  -6

.بابت تغییر جانمایی. (سال وقوع تخلف 1398)
حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر در حد شمالی رعایت نگردیده و عرض موجود به  -7
صفر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی 

باشد)
.فعال رعایت پارکینگ الزامی میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به ضوابط نصب درب، مشمول پرداخت عوارض دو باب کسري پارکینگ می  -12
گردد.(با توجه به مرحله ساختمانی، درب تا کنون نصب نگردیده و سطر حاضر بر اساس 

.نقشه هاي ارائه شده توسط متقاضی تدوین گردیده است)
به مساحت 7.8 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 6.48  -13
.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.79 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
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.موجود 80.77 درصد می باشد
**********

حالیه متقاضی نامه شماره 14002/131/1298 مورخه 1400/03/03 اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگري و صنایع دستی استان گیالن با شماره 36517 مورخه 1400/03/03 ورود به 
.شهرداري مبنی بر رعایت ضوابط اعالم شده در زمان ساخت و عدم خالف ارائه نموده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 32.52 مترمربع، اضاف بناي طبقات اول تا چهارم، 

هر یک به مساحت 26.38 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 0.47 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 32 مترمربع، تبدیل تراس به 

مسکونی در طبقات به مساحت 35.6 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك 
و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض 
موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي 
اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي 
بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 1,385,059,200(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  پنج 

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

جریمه 206.11  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/21 2/99/14609 تجدید 
نظر

خ -
محمدنژاد 
-خ 
--توشیبا
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/105 مورخ 1397/12/02به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 728.70 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:138.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 32.52 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.38 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.38 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.38 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 26.38 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.47 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 32 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 3.30 متر می 

باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به دو باب مغازه  به مساحت 48.15  -8

مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل تراس به مسکونی در طبقات به مساحت مجموعا  -9
 35.60 مترمربع(الزم به ذکر است بر اساس بند 6-7-1 صفحه 65 کتابچه ضوابط و مقررات 
شهرسازي به مساحت 8.90 مترمربع  در هر طبقه بصورت تراس ،در مجموع به مساحت 
35.6 مترمربع در 4 طبقه ارائه گردیده است که در تراکم و سطح اشغال لحاظ نگردید.)

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(الزم به ذکر است در زمان پروانه داراي  -10
یک باب کسري پارکینگ حاشیه اي در حد جنوبی بوده که مطابق ضوابط مجاز به حذف آن 
نمی باشد ولی با توجه به وجود پیاده رو به عرض 3.00 متر در حد شمالی در صورت 

صالحدید بعنوان پارکینگ حاشیه اي مورد استفاده می باشد فلذا با توجه به افزایش عرض 
درب ورودي در حد جنوبی بایستی عوارض درآمدي یک باب کسري پارکینگ مسکونی را 

پرداخت نماید.)
داراي 40 مترمربع کسري فضاي سبز و به مساحت 46.42 مترمربع کسري فضاي باز می  -11

.باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
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.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1398 می باشد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 رشت ،با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد، و 
باستناد نظریه کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر تاید استحکام بنا که بشماره 
234085 مورخ  1398.12.26ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده ، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 249,657,900(دویست و  چهل و  نه میلیون و  ششصد و  

پنجاه و  هفت هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 95.51  2
 

219375  , 1382
 , 1392

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

کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14610 بدوي صندوق -
عدالت-حاف
ظ-کیهان-ا
بري

2-2-20096-45-1-0-0 63

  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

7.5  0
 

1800000  , 1392  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب خانه  و محوطه  (طبق سند  مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

وضع موجود بصورت خانه ویالئی بوده که داراي اعیان به مساحت تقریبی 70 متر مربع در 
همکف و بهارخواب  بصورت چوبی در طبقه اول بوده و از بابت اعاین همکف  به مساحت 70 
متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 636 مورخ 1382/01/30 مبنی بر جرمیه 

.بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
و داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/104673 مورخ 1391/12/14 بوده که  بپیوست  

 .میباشد
حالیه با توجه به وضع موجود و ارائه کروکی نقشه برداري از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به 

.شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 39/19 متر مربع که از این مقدار به مساحت 16/72  -1
متر مربع  بصورت همزمانساز به دلیل خطا در محاسبه یابی با سال وقوع 1382 و به مساحت 
22/47 متر مربع (15/6 متر مربع بارانداز - 6/87 متر مربع سرویس بهداشتی)  با سال وقوع 

.1392 میباشد
احداث بک طبقه بصورت بهارخواب (طبقه مازاد ) به مساحت 56/32 متر مربع با مصالح -2

چوبی  با سال وقوع 1392
*********************************************************

***********************
به استناد گواهی واحد محترم خط پروژه که در سیستم موجود بوده به دلیل تعجیل مالک 
بیشترین مساحت عقب نشینی به مساحت 7/5 متر مربع لحاظ شده که از این مقدار به 
مساحت تقریبی 1/5 متر از اعیان و به مساحت تقریبی 6 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 

 .8 متري قرار دارد
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14610 مورخ 

 .1399/02/09 بوده که بپیوست میباشد
 . بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاهده نشده است

مراتب جهت استحضار وصدور دستور  مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی دادگستري که بشماره 230803 
مورخ 1398.12.20 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده ،  مالحظه میگردد 
بناي مورد نظر(دو باب مغازه)در سال 1338 احداث 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 اظهارنظر میگردد.

ردتخلف 30.4  0
 

59000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14613 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
شریعتی-ص
یقالن لب 
آب ك 
جورابچی-و
هاب نژاد

2-1-10132-89-1-0-0 64

توضیحات بازدید ملک فوق بر اساس اعالم حدود و مساحت توسط نقشه برداري خط پروژه ، زمینی است 
داراي اعیان بدون مجوز به صورت دو باب مغازه به مساحت کلی 30.40 متر مربع بوده که 
فاقد هرگونه سوابق در پرونده فنی شهرداري است و سال وقوع تخلف 1360 است . همچنین 
کالً در مسیر حریم ( به مساحت تقریبی 46.54 متر مربع در مسیر فضاي سبز همجوار حریم 
رودخانه و به مساحت تقریبی 51.10 متر مربع در مسیر خیابان همجوار حریم رودخانه و به 
مساحت تقریبی 51.34 متر مربع در مسیر اداره آب  ) قرار دارد . گزارش فوق بدون تعرفه 

. مالک و از بیرون ملک بوده و گزارش تکمیلی متعاقباً اعالم میگردد
در خصوص یک 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 
178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  2
 

3560000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/21 2/99/14617 تجدید 
نظر

خیابان 
حافظ-کوچ
ه نسترن

2-2-20094-10-1-0-0 65

در خصوص اضافه بناي زیرزمین راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 97,544,000(نود و  هفت 

میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 13.7  2
 

3560000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض شهرداري نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر بابت اضافه بناي طبقه اول ( بالکن سراسري )، تبدیل مسکونی به تجاري در 
همکف به مساحت 40.59 مترمربع، تبدیل راه پله به بالکن تجاري به مساحت 4.63 
مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 
الیحه اعتراض طرفین، 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 3 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

2,017,523,200(دو میلیارد و  هفده میلیون و  پانصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) 
ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 141.68  4
 

3560000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/02/21 2/99/14617 تجدید 
نظر

خیابان 
حافظ-کوچ
ه نسترن
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 188 مورخ 1393/12/27 به صورت 4 
طبقه روي مغازه و بالکن بانضمام زیرزمین در 7 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت 
.کلی 723.67 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:379.08 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه زیرزمین(ساختمان اصلی)به مساحت 44.82 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه زیرزمین از بابت مسقف نمودن رمپ پارکینگ در حیاط به مساحت  -2
.13.70 مترمربع

.اضافه بنا در همکف به مساحت 44.82 مترمربع -2
.  اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 96.46 مترمربع به صورت  بالکن سرتاسري مغازه -3

.  اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44.82 مترمربع -4
.  اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44.82 مترمربع -5

.  اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 44.82 مترمربع -6
.  اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 44.82 مترمربع -7

.کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.93 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به تجاري در همکف به مساحت 40.59  -9

.مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بالکن تجاري به مساحت 4.63  -10

مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در -11
طبقات(در طبقات دوم الی پنجم به مساحت 3.99 متر مربع )مجموعاً به مساحت  15.96 

.مترمربع
. تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد به 4 واحد کاهش یافته است -12

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد..(در زمان صدور پروانه 1 باب کسري  -13
پارکینگ تجاري اخذ گردیده است.(بر اساس ضوابط قدیم پارکینگ))

: (در خصوص پارکینگ ها الزم به ذکر است
 .رعایت حداکثر 15% شیب مجاز رمپ ورودي پارکینگ زیرزمین نمی گردد -1

به طول حدود 1.30 متر از رمپ زیرزمین بصورت تجاور به شارع در کوچه ادامه پیدا کرده  -2
.است

فاصله داخل به داخل پاشنه ستونهاي روبروي هم در زیرزمین در حدود 4.30 متر می  -3
باشد.)
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سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 92.93 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
. موجود 88.81 درصد است

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت به علت تخطی از  -15
تبصره مذکور  به مساحت کلی  226.15 مترمربع به عنوان تخلف ساختمانی محسوب می 

. گردد
رعایت یک بیستم مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده که در زمان 

. پایانکار الزامی است
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

داراي راي کمیسیون ماده 5(بند3)طبق صورتجلسه مورخ 1390/10/29 به این شرح میباشد: 
با احداث بنا در حد 4طبقه مسکونی بر روي یک باب مغازه به مساحت 89مترمربع (با 

استفاده غیرکارگاهی و غیر صنعتی)همراه با بالکن مغازه در حد یک سوم و 5طبقه مسکونی 
بر روي پیلوت (مجموعأ در 7 واحد مسکونی)و افزایش تراکم با رعایت سطح اشغال در 60
درصد طول پالك با احداث زیرزمین به منظور تامین پارکینگ مناسب در تراز 60- و با 
".ارتفاع مفید حداقل 2/10متر با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
از بابت اضافه بنا به مساحت 268.92 مترمربع ،بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 226.15 
مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 15.96 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/96/11446 مورخ 1396/11/17 و تجدیدنظر به شماره 2/97/12882 
مورخ 1397/10/22 می باشد. (توضیحا در راي تجدیدنظر مذکور در خصوص اضافه بنا و 
تبدیل مسکونی به تجاري در همکف و طبقه اول پرونده به شهرداري اعاده گردید تا موضوع 

در قالب پرونده و گزارش جدید به شعبه بدوي ارجاع گردد.)
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در طبقه زیرزمین از بابت مسقف نمودن رمپ پارکینگ در حیاط به مساحت  -1
13.70 مترمربع.(سال 1398)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 96.46 مترمربع به صورت  بالکن سرتاسري مغازه   -2
.(سال 1396)

بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به تجاري در همکف به مساحت 40.59  -3
مترمربع.(سال 1396 )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بالکن تجاري به مساحت 4.63  -4
مترمربع.(سال 1396 )

داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال 1396 ) -5
//.استعالم موقعیت مکانی جهت ارسال تخلفات به کمیسیون ماده 100 را دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 23992 مورخ 98/12/25 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 149.390.000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 29,878,000
(بیست و  نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر 

و اعالم می نماید .

جریمه 17.28  0
 

70000  , 1351
 , 1360

1399/04/09 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/14621 بدوي بازارچه -
ساغریسازا
ن-روبروي 
خانه معلم 
-سابق
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ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

11.02  0
 

3100000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ابرائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ دو 
.باب دکان (طبق سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

یک باب مغازه به شماره پالك3002  به مساحت 12/1متر مربع که به اجیل و خشکبار مشغول 
به فعالیت بوده فاقد بالکن بوده و داراي بالمانع از شهر داري به شماره 3/33/10739 مورخ 
1371/08/17 بوده که در بنچاق به شماره 165453 مورخ 1374/09/04 در دفترخانه شماره 

.59 رشت ثبت و بپیوست میباشد
مغازه به شماره پالك 3003 که داراي بالکن بتنی بوده از بابت مغازه و بالکن هیچ گونه 
بالمانعی ارائه داده نشده است  (مساحت مغازه به استناد نقشه برداري ارائه داده شده از 

طرف متقاضی 11/02 متر مربع و مساحت بالکن 6/26 متر مربع )
مغازه به شغل پارچه فروشی مشغول  به فعالیت بوده و فاقد تابلوي تبلیغاتی میباشد.(قدمت .
مغازه به استناد فیش برق ارائه داده شده ا زطرف متقاضی 1351 و قدمت بالکن بتنی  با توجه 

به قدمت بنا 1360)
به استناد گواهی واحد محترم خط پروژه که در سیستم موجود بوده کل محدوده پالك در 

،تعریض خیابان 16 متري قرار می گیرد
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر تبدیل 
پیلوت به یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 37.73  مترمربع، به منظور 
تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 
صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 234865 مورخ 1398.12.27  ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر  تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
6.050.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,210,000,000(یک میلیارد و  دویست و  ده 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 37.73  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/09 2/99/14622 بدوي ضیابري 2
-نبش 10 
متري پتکی
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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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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 183 مورخ 1394/12/27 بصورت 4 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 701/04 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اتمام  سفت کاري و نازك کاري  بوده و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي کاهش بنا نسبت به پروانه صادره به مساحت 14/51 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
کاهش بنا  در همکف به مساحت 1/03 متر مربع -1

 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 13/48 متر مربع -2
تبدیل همکف به تجاري (یک باب مغازه مغازه ) به مساحت 37/73 متر مربع (سال وقوع -3

تخلف 1398)
با توجه به احداث مغازه در همکف و عدم تامین پارکینگ تجاري داراي یک باب کسري -4

پارکینگ تجاري میباشد. (سال وقوع 1398)
 .بارانداز  اجرا شده در نقشه هاي پروانه  موجود میباشد

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

الزم به ذکر است که پروانه صادره در 6 واحد مسکونی بوده که با توجه به وضع موجود و 
 .ارائه نقشه برداري و معماري از طرف متقاضی 4 واحد مسکونی اجرا شده است
 .مغازه در حال حضار خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد

 . مشمول نما و منظر شهري میگرد و نما بصورت سنگ اجرا شده  است
.رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه در بند یک محکومیت آقاي فرج اله حسنی سرملی در دادنامه صادره از 
این شعبه بجاي مقدار مساحت 19/54 متر مربع تبدیل غیرمجاز عدد 61/31 درج 

گردیده ، مراتب از سوي شهرداري اعالم و درخواست اصالح آن را نموده است ، لذا با 
اختیارات حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مقدار تخلف به مساحت 

19/54 متر مربع به مبلغ 664,360,000(ششصد و  شصت و  چهار میلیون و  سیصد و  
شصت هزار ) ریال و با حفظ سایرمندرجات تصحیح می نماید ، ضمنا مقدار تخلف 

احداث 2 باب مغازه غیر مجاز دیگر به مساحت 41/77 متر مربع که به اشتباه با جریمه 
بند 1 جمع گردیده و نسبت به آن حکم جداگانه صادر نشده لذا راي به قلع بنا آن 

صادر و اعالم میگردد . ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی ممنوع می 
باشد .

جریمه 61.31  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/02/06 2/99/14625 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

میدان 
توشیبا 
-خیابان 
محمد نژاد- 
کوچه 
عماریاسر
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حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به نامه به شماره 185748 مورخ 98/10/11 
شهرداري منطقه و اعاده به وضع دوباب مغازه و منتفی گردیدن کسري پارکینگ ، لذا 
با اختیارات حاصله از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی جریمه متعلقه در این بند 

منتفی و به رد آن اظهار نظر میگردد .

ردتخلف 100  0
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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 1,344,423,200(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  
چهار میلیون و  چهارصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال تأیید می گردد .

جریمه 201.91  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/45 مورخه 1397/06/31 بصورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 663.1

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 185.5 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 39.42 مترمربع.(الزم به توضیح است از این مقدار  -1
به مساحت 2.9 مترمربع بصورت سایبان غیر همدست ساز فلزي می باشد).(سال وقوع 

.تخلف 1397)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 36.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.07 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -6
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 61.31  -7

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 14.96 مترمربع.(ضمنا عرض پله 2.52 متر 

.است).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -9

.مساحت 0.53 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.45مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -10
انباري (5 مترمربع).(الزم به توضیح است از این مقدار به مساحت 0.53 مترمربع صرفا 

.مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -11

.وقوع تخلف 1397)
رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی می گردد.(سال وقوع تخلف  -12

(1397.
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13

.است نما اجرا گردیده است)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -14

68

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



با توجه به عدم دیوار گذاري حد جنوبی، در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا اظهار  -15
.نظر می گردد

به مساحت 27 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و به مساحت 40 مترمربع  -16
.داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -17
.موجود 80 درصد می باشد

**********
در پاسخ به نامه شماره ش ر - 98793 - 1398 مورخه 1398/06/09 دبیر محترم کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/98/12814 مورخه 1398/05/28 اعضاي محترم کمیسیون ماده 
صد اعالم می شود با فرض اعاده تجاري، رعایت پارکینگ می گردد.(الزم به توضیح است این 
 در صورتیست که پس از اعاده تجاري، یک باب پارکینگ عالوه بر پارکینگ هاي موجود 
جانمایی گردد که با توجه به سطح زیاد باقی مانده پیلوت ناشی از تخریب تجاري این امر 

.ممکن می باشد لذا در صورت اعاده تجاري رعایت پارکینگ می گردد)
**********

در پاسخ به نامه شماره ش ر - 170061 - 1398 مورخه 1398/09/20 دبیر محترم کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/98/13827 مورخه 1398/09/12 اعضاي محترم کمیسیون ماده 

:صد به ترتیب موارد به شرح زیر گزارش می گردد
(ضمنا قبل از اعالم موراد الزم به توضیح است از بابت گزارش فوق الذکر داراي راي بدوي 
شماره 2/98/13731 مورخه 1398/06/17 کمیسیون محترم ماده صد بوده که بر اساس آن 
سه باب مغازه تجاري محکوم به قلع بنا و اعاده به وضع مدلول پروانه گردیده که متعاقب آن 
سه باب کسري پارکینگ تجاري نیز منتفی گردید و از بابت مابقی تخلفات محکوم به جریمه 

.گردیده است)
در صورت تثبیت وضع فعلی داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1 باب کسري  -1

.پارکینگ مسکونی می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -2

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 2 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -3

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 3 (و اعاده به وضع سابق دو باب مغازه دیگر) فاقد کسري  -4

.پارکینگ می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1و 2 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -5
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.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 1و 3 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -6

.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
در صورت تثبیت مغازه شماره 2و 3 (و اعاده به وضع سابق یک باب مغازه دیگر) داراي 2  -7

.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
.در صورت اعاده به وضع سابق کلیه مغازه ها فاقد کسري پارکینگ می باشد -8

.(علت تایید نشدن پارکینگ شماره 3 ، قرار گیري آن زیر سایبان خالف ساز می باشد)
کلیه موارد فوق با این فرض اعالم گردیده که در صورت اعاده به وضع سابق هر کدام از مغازه 

.هاي تجاري به جاي آن پارکینگ جانمایی گردد
.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 128,083,200(یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  

هشتاد و  سه هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 9.53  4
 

3360000  , 1397 1399/02/30 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/14627 تجدید 
نظر

-
الکانی--روب
روي قنادي 
گل
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توضیحات بازدید پیرو گزارش شماره 2/2/315 مورخه 98/01/25 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی بر 
روي پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري به صورت بصورت یکباب مغازه برابر 

مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 560/8 بصورت ششدانگ یکباب مغازه   
به مساحت 24.80 مترمربع قطعه دوم تفکیکی  بر روي مغازه فوق بالکنی قدیمی  بسطح 

15.27 متر مربع موجود بوده که از بابت  مغازه و بالکن داراي بالمانع بشماره 
.  2/33/306663-97/4/20میباشد

داراي مجوز تعمیرات جزئی شماره 2/33/308145 مورخه 1397/06/06  شامل کف سازي  و 
. سقف کاذب و نصب درب کنترلی  و نصب شیشه سیکوریت است

حالیه متقاضی اقدام به توسعه بالکن به صورت سرتاسري به مساحت 9.53 متر مربع و حذف 
. راه پله فلزي و نصب باالبر نموده است

. الزم به ذکر است راه دسترسی به بالکن صرفاً از طریق باالبر است
.با استناد به خط پروژه شماره 2020  عقب نشینی ندارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي امیر پور ابوالقاسم  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 37.31 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 36.56 مترمربع، با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 1,568,145,600(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  هشت 
میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 155.57  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/21 2/99/14628 بدوي بلوار 
منظریه-خی
ابان 

میهن-کوچ
ه هشتم
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

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

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/33 مورخ 1398/04/25 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 691.2 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 146.99 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.31 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.56 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.56 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.56 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.14 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 8.58 مترمربع  -6
(الزم به ذکر است به مساحت 3.58 مترمربع با توجه به عدم رعایت حداکثر مساحت انباري 

زیرشیروانی مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی به  -7

مساحت 44.55 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8

.اضافه بنا مورد اشاره منجر به کسري فضاي باز به مساحت 39.06 مترمربع گردیده است -9
با توجه به نقشه هاي معماري فضاي سبز الزم تعبیه گردیده است. الزم به ذکر است  -10

.صدور پایانکار منوط به تامین اجراي فضاي سبز می باشد
با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد لیکن به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه 

.مشمول دو باب عوارض کسري پارکینگ خواهد گردید
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

از بابت تخلفات مشتمل بر 146.99 مترمربع اضافه بنا، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 
راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 8.58 مترمربع و افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 
واحد به 6 واحد مسکونی داراي رأي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 2/99/14628 مورخ 
1399/02/21 و تجدید نظر شماره  2/99/14778 مورخ 1399/03/19 مبنی بر جریمه می 

.باشد
.خالف جدیدي مشاهده نگردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
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اشغال وضع موجود 81 درصد می باشد.(به میزان 16 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

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 

790,398,000(هفتصد و  نود میلیون و  سیصد و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 188.19  1.25
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/20 2/99/14630 بدوي خیابان 
دکتر 
حشمت 
مقابل 
مسجد 
کوچه 
سررشته 
دار 

ساختمان 
آرتیمس

2-2-20106-191-1-0-0 71

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 2/89مترمربع، اضافه بنا در طبقات 
اول تا دوم   به مساحت 5/4مترمربع، طبقه سوم به مساحت 14/87 و زیرشیروانی به 
مساحت 28/47 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 346,953,600(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 51.63  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح تبدیل راه پله به بناي مسکونی به مساحت 12/16  مترمربع که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

51,072,000(پنجاه و  یک میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. . 

جریمه 12.16  1.25
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 62 مورخ 1396/3/17 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 16 واحد مسکونی به مساحت کلی 1941/61 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري (فاقد فعالیت کارگري) بوده  
و با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی  داراي تخلف به مساحت 123.07

:متر مربع به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.89متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.7 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.7 متر مربع-3

 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14.87 متر مربع-4
 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت  71.44 متر مربع-5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 28.47 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راه پله به مسکونی به مساحت 12.16 متر مربع (عرض -7
راه پله 2.6 متر )

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 156.75 متر مربع در همکف و به 
مساحت 31.44 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 188.19 مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
(سال وقوع 1397)

 . بارانداز بصورت همگن بوده و در زمان صدور پروانه در نقشه ها موجود بوده است

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

 کسري پارکینگ ندارد 
. مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض 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. و 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 
53.57مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 11.34 
مترمربع ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب  2.5برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه 
به مبلغ  1,895,208,000(یک میلیارد و  هشتصد و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  

هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 225.62  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/01 2/99/14631 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-کوچ
ه 

مانی-نبش 
کوچه پنجم

2-2-10022-22-1-0-0 72

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.  با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري با توجه به نظریه کارشناس رسمی به شماره 6710مورخ 99.1.27، در 
خصوص یک طبقه مازاد ، ضمن نقض راي بدوي با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی به 
پرداخت جریمه به مبلغ  2,661,422,400(دو میلیارد و  ششصد و  شصت و  یک 
میلیون و  چهارصد و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 264.03  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/121 مورخ 1397/12/24 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 914/68 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به مساحت کلی 480.37 مترمربع برخالف 

:مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 53/57 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 9/54  -1
مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف 
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 53/57 مترمربع -1-2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 6/36 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-2

 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53/57 مترمربع -1-3
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 6/36 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-3

 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 53/57 مترمربع -1-4
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 6/36 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-4

 اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 264/03 مترمربع -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.06 مترمربع -6

تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور مشاعی در زیرشیروانی به انباري به مساحت 21.83  -6
مترمربع (الزم به توضیح است به مساحت 2.80 مترمربع با توجه به مساحت انباري باالي 5 

مترمربع مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 11/34 مترمربع. عرض باقیمانده پاگرد راه پله در وضع موجود برابر 2/61 متر می 

.باشد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 27/09 مترمربع می باشد -9
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 29/11 مترمربع می باشد -10
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد و عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز 
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 
متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است. لذا به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول دو 
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باب عوارض کسري پارکینگ خواهد گردید.(پارکینگ هاي شماره 4 و 5 )
از بابت اضافه بنا به مساحت 478.31 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه 
پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 11.34 مترمربع داراي راي تجدیدنظر به 
شماره راي 2/99/14631 مورخ 1399/02/01 و از بابت اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 
2.06 مترمربع و تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور مشاعی در زیرشیروانی به انباري به 
مساحت 21.83 مترمربع داراي راي بدوي به شماره 2/99/14944 مورخ 1399/06/22 مبنی 

.بر جریمه می باشد
.خالف جدیدي مشاهده نگردید

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
********************************

با توجه به نقشه هاي معماري اصالحی ارائه شده مشمول سه باب عوارض کسري پارکینگ 
بوده که دو باب آن پرداخت گردیده است.(رعایت پارکینگ حاشیه اي می گردد)

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 
319,233,600(سیصد و  نوزده میلیون و  دویست و  سی و  سه هزار و  ششصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 31.67  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/20 2/99/14635 بدوي منظریه 
-ولیعصر

2-3-10074-3-1-0-0 73
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 9 مورخ 1396/02/10 بصورت 4 طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1279/69 متر مربع 
صادر گردیده است. (پروانه طی شماره 325133 مورخ 1398/04/29 یکبار تمدید شده است 

(
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 12.96 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 12.96متر مربع-1
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.48متر مربع -2

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -3
طبقات اول تا چهارم به مساحت 5.2 متر مربع(عرض راه پله 2.42متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 13.51متر -4
 مریع

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی  به مساحت -5
3.46 متر مربع (صرفا جهت اخذ عوارض درامدي)

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ نداشته و جانمایی پارکینگهاي به مانند پروانه میباشد

با توجه به اینکه  تخلف صورت گرفته کمتر از 5 درصد پروانه بوده مشمول تبصره ماده 7  
نمیگردد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بملغ 28,845,500(بیست و  هشت میلیون و  هشتصد و  چهل و  

پنج هزار و  پانصد) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 18.61  0.5
 

3100000  , 1392 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/02/06 2/99/14638 تجدید 
نظر

الکانی-امی
ن 

اصغري-روب
روي بنگاه 
فروزش

2-2-10017-25-1-0-0 74

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 490,854,000(چهارصد و  نود میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  

چهار هزار ) ریال عیناً تایید میگردد 

جریمه 52.78  3
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 166 مورخ 1390/07/17 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 250/5 متر 

 .مربع صادر گردیده است
داراي راي کمیسیون ماده 5  مورخ 1389/12/15  که با احداث بنا بصورت 3 طبقه برروي 

 .پیلوت با سطح اشغال 100% با رعایت تامین پارکینگ موافقت میگردد

حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري (فاقد فعالیت کارگزي بوذه و 
ملک  مورد استفاده مالک قرار میگیرد) بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 61/76 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0/25 متر مربع -1

کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 2/8 مترمربع - 2
احداث کنسول در طبقه اول  برخالف پروانه صادره به سمت شارع  عام به مساحت 7/61  -3

 متر  مربع
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 0/56 متر مربع که از این مقدار به مساحت 0/31 متر -3

 .مربع کنسول  عالوه بر کنسول  داده شده زمان پروانه میباشد
اضافه بنا  درطبقه سوم به مساحت 0/56 متر مربع که از این مقدار به مساحت 0/31 متر -4

 .مربع کنسول  عالوه بر کنسول  داده شده زمان پروانه میباشد
اضافه بنا در طبقه 4  بصورت طبقه مازاد   به مساحت 52/78 متر مربع   که از این مقدار  -5
به مساحت 37/93 متر مربع بصورت  تراس غیر مسقف بوده و به مساحت 12/75 متر مربع 

 . از تراس  توسط سایبان مسقف شده است
 کاهش بنا راه پله آسانسور به مساحت در طبقه چهارم به مساحت 6-10/43

در زیر  شیروانی به مساحت 19/58 متر مربع پروانه صادر شده  بوده که مالک اقدام به  
ساخت بصورت طبقه مازاد به مساحت 61/93 متر مربع نموده که از این مقدار به مساحت 
37/93 متر مربع تراس غیر مسقف بوده و مساحت راه پله را 9/15 متر مربع اجرا نموده و 

.داراي کاهس بنا در راه پله به مساحت 10/43 متر مربع میباشد
با توجه به اینکه زمان پروانه داراي 10% تشویقی اسانسور بوده و  در حال حاضر اسانسور -7
.را اجرا ننموده داراي بازگشتی تشویقی آسانسور به مساحت 9/63 متر مربع میباشد

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

 .تبصره ماده 7 ندارد
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.کسري پارکینگ ندارد
 مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 60/4مترمربع 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 186831مورخ 98/10/12و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

18,883,860(هجده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  سه هزار و  هشتصد و  شصت) 
ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 60.4  0.1
 

65000  , 1364
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/20 2/99/14639 بدوي منظریه -
-خ 

ولیعصر-ك 
رحیم زاده

2-3-10042-226-1-0-0 75

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

23.2  0
 

3300000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب خانه به شماره 12/4882 به 
.مساحت 125/20 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان به مساحت 85 مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/71280 مورخ 1389/11/10 
.می باشد

همچنین داراي مجوز تعمیرات جزیی شامل چکه گیري شیروانی به شماره 2/33/326498 
.مورخ 1398/03/21 می باشد

حالیه پس از اخذ مجوز تعمیرات صادره، برخالف مجوز اقدام به تخلفات به شرح زیر گردیده 
:است

اضافه بنا به مساحت 3/24 مترمربع در طبقه همکف نسبت به بالمانع صادره (همزمانساز  -1
و به علت خطا در مساحت یابی)(با توجه به گزارش کارشناسی بلمانع سال 1389 قدمت 

ساختمان سال 1364)
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 57/16 مترمربع (سال وقوع 1398)(داخل تراکم) -2

تعمیرات کلی به صورت تخریب بخش هایی از دیوارهاي موجود در طبقه همکف و تغییر  -3
پالن معماري موجود در همکف

.سال وقوع تخلفات آیتم هاي 2 و 3 سال 1398 می باشد
مساحت و ابعاد عرصه و اعیان وضع موجود براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر 

.مهندس نقشه بردار سازمان نظام مهندسی می باشد
.جهت تعیین وضعیت عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

.حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
*****************************

به استناد خط پروژه شماره 1061 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 17/10 مترمربع از 
.اعیان و به مساحت 6/10 مترمربع از عرصه  می باشد

*****************************
با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/14394 مورخ 1398/12/03 
مبنی بر بررسی و اعالم نظر در خصوص بناي داخل یا خارج تراکم ملک مزبور، الزم به 
توضیح است تخلف واقع شده به صورت احداث یک طبقه مازاد با توجه به تراکم گیري 
صورت گرفته بر مبناي ضوابط زمان وقوع تخلف، داخل تراکم می باشد. لذا مساحت اعالمی 

.به میزان 57/16 مترمربع کال داخل تراکم می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات معترض و کاربري ملک ضمن نقض راي بدوي ، 
باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها در خصوص کسري 2 باب پارکینگ به 
مساحت 50 متر مربع با ضریب یک برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 

15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد)  ریال صادر و 
اعالم میگردد .

جریمه 50  1
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/06 2/99/14640 تجدید 
نظر

رشت-خیابا
ن 

ولیعصر-کو
ي 

حسینی-بن 
بست 

باستان 2

2-3-10042-514-1-0-0 76

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 135520 مورخ 98/7/30
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام ، اصول بهداشتی و 

همبادي این ساختمان با امالك مجاور ، 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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 46,941,525(چهل و  شش میلیون و  نهصد و  

چهل و  یک هزار و  پانصد و  بیست و  پنج)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 154.54  1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

9.15  0
 

303750  , 1383  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین برابر مبایعه نامه ضمیمه 
پرونده می باشد.(نسقی)

با توجه به نقشه برداري ارائه شده، یک دستگاه آپارتمان دو طبقه (همکف و طبقه اول) در 2  
واحد مسکونی به مساحت کلی 154/54 مترمربع بدون مجوز از سوي شهرداري احداث 

گردیده است. (سال وقوع 1383 برابر فیش برق ضمیمه)
.دو باب کسري پارکینگ دارد

به استناد خط پروژه شماره 2154 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 9/15 مترمربع از 
.اعیان هر طبقه  می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
**************************

با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره راي 2/98/14197 مورخ 1398/10/28
. با توجه به پوشش صد در صدي، پالك مزبور فاقد بازشو در مجاورت ملک همسایه می باشد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص 
اضافه بناي همکف به مساحت 37.12 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر 

طبقه به مساحت 16.57 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 127.14 مترمربع، 
اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 3.65 مترمربع، تراکم تشویقی آسانسور به 

مساحت 9.45 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.35 مترمربع، مازاد 
انباري به مساحت 6.16 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 61.84 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 3,390,222,600(سه میلیارد و  سیصد و  نود 
میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً 
باتوجه به راي ابقا براي سایه بان، کسري پارکینگ منتفی می گردد.راي اقلیت(نماینده 

دادگستري) تایید راي بدوي مبنی بر قلع می باشد.

جریمه 349.42  3
 

3360000  , 1396
 , 1398

مساحت کسري پارکینگ 1399/02/06 2/99/14643 تجدید 
نظر

امام 
خمینی-کو
چه 

کورش-کوچ
ه حق 
شناس

2-3-10034-25-1-0-0 77
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 100 مورخه 1396/05/02 بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 492.82

. مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 217.62 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.12 مترمربع که از این مقدار به مساحت 20.55  -1
مترمربع بصورت بارانداز فلزي می باشد.(ضمنا به مساحت 16.57 مترمربع مربوط به ساز 
اصلی (سال وقوع تخلف 1396) و به مساحت 20.55 مربوط به بارانداز (سال وقوع تخلف 

.1398)  است
.(اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396 -2
.(اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396 -3
.(اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.57 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396 -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 127.14 مترمربع که از این مقدار به  -5
.(مساحت 19.13 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور می باشد.(سال وقوع تخلف 1396

.(اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396 -6
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت کسري 5% تراکم تشویقی آسانسور به مساحت 9.45  -7

.(مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 4.35 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.(2.87 متر است).(سال وقوع تخلف 1396
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -9

.(مساحت 6.16 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1396
.(افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد.(سال وقوع تخلف 1396 -10
داراي 2 باب کسري پارکینگ می باشد.(سال وقوع تخلف 1396). قابل ذکر است  -11

.پارکینگهاي زیر بارانداز خالف ساز مورد قبول نمی باشند
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13
.(است نما اجرا گردیده است

مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 61.84  -14
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 
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.(تخلف 1396
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.72 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -15

.موجود 78.43 درصد می باشد
.ضمنا کروکی نقشه برداري توسط مهندسین مشاور تایید گردیده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن و با 
عنایت به نامه شماره 10548 مورخ 99/2/3 شهرداري مبنی بر اخذ رضایت نامه ثبتی 

از مالکین مشاع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
392,150,000(سیصد و  نود و  دو میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 50.6  2.5
 

3100000  , 1397 تبدیل بام شیروانی به تراس 
اختصاصی

1399/02/06 2/99/14651 تجدید 
نظر

تختی بین 
کوچه رویال 
 وتوانبخشی
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب آپارتمان به مساحت 189.33 
.مترمربع قطعه 6 تفکیکی واقع در طبقه دوم (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده مالک اقدام به تبدیل بام مشاعی در حد غربی به مساحت 50.6 
مترمربع به تراس و اضافه نمودن به واحد خویش نموده که از این مقدار به مساحت 28.89 
مترمربع بصورت تراس روباز و به مساحت 21.71 مترمربع بصورت تراس مسقف (نوع سقف 

.بصورت شبکه فلزي با پوشش ایرانت) می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)
ضمنا با توجه به تبدیل قسمت مشاعی اعالم می گردد کل ملک مشتمل بر 4 باب مغازه 

 .تجاري و 2 واحد مسکونی می باشد
الزم به توضیح است سابقا و در زمان صدور پروانه و پایانکار همزمان که منجر به صدور سند 
مالکیت تک برگی گردید، مساحت یابی اشتباه صورت گرفته و مساحت صحیح و مجاز 

.آپارتمان 127.98 مترمربع و راه پله همتراز آن 8.47 مترمربع بود
همچنین سابقا طی همین شماره درخواست (با گزارش کارشناس غیر و بصورت غیابی) از 

بابت توسعه بنا به مساحت 35 مترمربع راي بدوي شماره 2/98/13319 مورخه 1398/03/18
. کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنا صادر گردید

به استناد ضوابط طرح تفضیلی و همچنین نامه شماره 48074 مورخه 1396/02/11 واحد 
.نقشه برداري (موجود در اتوماسیون) فاقد عقب نشینی می باشد

همچنین اعالم می گردد گزارش فوق در راستا نامه شماره 97044 مورخه 1398/06/06 دبیر 
محترم کمیسیون ماده صد و تصمیم شماره 2/98/13505 مورخه 1398/06/02 کمیسیون 
.محترم ماده صد مبنی بر بررسی مجدد، اخذ مستندات و گزارش تکمیلی تهیه گردیده است

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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب یک پنجم ارز سرقفل بنا به گزارش کارشناس رسمی 

دادگستري به شماره 19775 مورخ 99/2/17(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
10,658,000(ده میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 129  0
 

55000  , 1350
 , 1386

احداث بناي بدون مجوز 1399/02/17 2/99/14655 تجدید 
نظر

بازارچه 
صیقالن-جن
ب 

بارفروشی 
حاج یوسف 
یدك
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توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/33/300162-96/8/1و عطف بنامه شماره ش ر 
-218157-96/10/28 کمیسیون محترم ماده صد طی بازدید بعمل آمده  بر روي پالك فوق  
برابر مدارك ارائه شده داراي سندمالکیت بشماره ثبتی 748 در  5 جلد شامل جلد اول 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ  به مالکیت آقاي غالمرضا امید ظهوري  جلد دوم  
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ به مالکیت آقاي علی ضمیرائی جلد سوم بصورت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ به مالکیت آقاي علی اسدي هریس جلد چهارم بصورت نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ به مالکیت آقاي ابراهیم پور کریمی و جلد پنجم بصورت نیم دانگ مشاع 

. از ششدانگ به مالکیت آقاي اسماعیل پور کریمی میباشد
برابر سوابق موجود در شهرداري  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 77- 68/3/13
 بصورت 3 طبقه  بمساحت کلی 356 متر مربع صادر گردید و هیچگونه عملیات ساختمانی  
صورت نگرفت و همچنین  از بابت ششدانگ  یکباب انباري که در سند مساحت  عرصه قید 
نشده  است  با توجه به گزارش کارشناسی منضمه  مبنی بر اینکه اعیانات موجود در سال 
83 بر اثر برف سنگین تخریب گردیده  و بصورت  زمین و فاقد اعیان میباشد  بالمانع 

 بشماره 3/33/61833-91/3/8 از شهرداري  در یافت نموده است
حالیه  یکی از مالکین مشاع  بدون اخذ مجوز از شهرداري  مبادرت به احداث بناي تجاري  
بصورت دو باب مغازه به سمت خیابان شریعتی با سازه فلزي ( قوطی) احداث نموده است  که 
ازاین بابت داراي شکوائیه مالکین مشاع بوده  برابر دو جلد  سند ماکیت  ارائه شده توسط  
شاکیان هر کدام داراي  نیم دانگ مشاع از ششدانگ  میباشند  که در خصوص بناي تجاري 
. صدرالذکر مبنی بر اینکه بدون اطالع و رضایت  آنها احداث شده  معترض میباشند

الزم بذکر است در مکان فوق  در حد جنوب به سمت کوچه  بارانداز  و انباري موجود بوده  به 
قدمت تقریبی  باالي 50 سال میباشد  با توجه به عدم ارائه  کروکی نقشه برداري ممهور به 
مهر سازمان نظام مهندسی توسط مالکین تمامی ابعاد موجود در جدول کاربریها به صورت 
تقریبی می باشد و ابعاد و حدود دقیق پس از ارائه اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی 

: خواهد بود.موارد تخلف به شرح زیر است
 بارانداز فلزي بسطح تقریبی 26 متر مربع  با قدمت  1350 -1

 انباري تجاري فاقد فعالیت شغلی بسطح تقریبی 30 متر مربع با قدمت سال 1350 -2
 احداث بناي تجاري بصورت دوباب مغازه  بمساحتهاي  تقریبی 30 و 43 متر مربع -3

 به جهت احداث  داراي دوباب کسري پارکینگ تجاري-4
.سال محاسبه 1396 میباشد

الزم بذکر است : مکان فوق در حد شمال  متصل به خیابان شریعتی بوده برابر طرح   
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تفضیلی فاقد عقب نشینی میباشد وهمچنین حد جنوب  مکان فوق متصل به محدوده بازار 
. بوده هرگونه احداث یا تعمیرات کلی میبایست برابر ضوابط میراث باشد

الزم بذکر است :گزارش  بدلیل اختالفات مالکین  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت  
حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل 
رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان 

     .نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
---------------------------------------------------

با توجه به نامه شماره ش ر -254104-97/12/26 کمیسیون محترم شعبه ( 3) در خصوص 
سال وقوع تخلف برابر گزارش  کارشناسان  رسمی دادگستري  منضمه در 3 برگ آقاي  
مهندس علی مرادي  داراي پروانه اشتغال بشماره 0311-26-18001 و مهندس علی روشنی 
داراي پروانه اشتغال بشماره 4698 و مهندس علیزاده داراي پروانه اشتغال بشماره 
0343-41-13-18   از بابت احداث دوباب مغازه  بمساحتهاي 30 و 43 متر مربع کال 
بمساحت 73 متر مربع و برسی پرونده  سال وقوع 1386 میباشد . با توجه به اعالم سال 

. وقوع(86) 2باب کسري پارکینگ منتفی میگردد

 
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-5632 
مورخ 99.01.25 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 119,079,072(یکصد و  نوزده 
میلیون و  هفتاد و  نه هزار و  هفتاد و  دو) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 354.4  0.1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/14 2/99/14657 تجدید 
نظر

خط 
ماشین-سع
دي-بن 
بست  
مطهري

2-1-10052-1-1-0-0 80

 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 2,818,687,200(دو میلیارد و  هشتصد و  هجده میلیون و  ششصد و  

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

جریمه 335.56  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

35.  0
 

3360000  , 1397  عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/33/306170-97/5/3شهرداري منطقه 2 و عطف بنامه شماره 
ش ر -161675-97/8/23 کمیسیون محترم شعبه ( 4) طی بازدید بعمل امده از پالك فوق 
بصورت یکباب ساختمان 3 طبقه روي پیلوت داراي فروشنامچه  خط عادي ( نسقی )  بوده  
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي احسان جهانشیري داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00055-600-11 عضو سازمان کاردانی  ساختمان استان گیالن  

مساحت عرصه بسطح 196/89 متر مربع و مساحت اعیان شامل : همکف بسطح 172/49 متر 
مربع و طبقه اول بسطح 172/49 متر مربع در 2 واحد مسکونی و طبقه دوم بسطح 172/49 
متر مربع در 2 واحد مسکونی و طبقه سوم بسطح 172/49 متر مربع در 2 واحد مسکونی کال 
بسطح 689/96 متر مربع در 6 واحد مسکونی ترسیم و اعالم گردیده است . ساختمان بدون 

.مجوز  بصورت 3 طبقه روپیلوت  در مرحله سربندي  با سازه بتونی میباشد

بناي داخل تراکم آن بسطح 354/402 متر مربع بناي خارج از تراکم آن بسطح 335/558 
. متر مربع سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

با توجه به ارائه نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد   پس از کف سازي  و دیوار چینی 
.و  تعبیه درب ورودي   کسري پارکینگ  قابل بررسی خواهد بود

برابر خط پروژه شماره 503 داراي عقب نشینی بسطج تقریبی 0/35 متر مربع از اعیان از پخ 
. دوگذر میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي درخصوص 
گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي اکبر نوع پرور مقدم  مبنی بر تخلف 

ساختمانی به شرح اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و احداث طبقه 
مازاد(طبقه سوم)  و با توجه به نظریه کارشناس رسمی مبنی بر تاید استحکام بنا که 
بشماره 4258 مورخ 1399.01.23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده ، 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 1,631,952,000(یک میلیارد و  ششصد و  سی و 

 یک میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 161.9  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/14 2/99/14658 تجدید 
نظر

چهارراه 
میکاییل-پ
شت بانک 
مسکن-کو
چه مهرگان
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/73 مورخ 1397/08/24 و طی 
درخواست شماره 323585 مورخ 1398/03/26  بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام 
 .زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 431/36 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 161/06 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 8/01 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 8/01 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 8/01 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم بصورت طبقه مازاد   به مساحت 137/03 متر مربع-4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 11/36 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول و دوم به مساحت 0/84 متر مربع(عرض راه پله 2/9 متر میباشد)

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

**********************************************
با توجه به داشتن طبقه مازادو  با توجه شوابط پارکینگ  کسري پارکیینگ  نداشته ولی با 
توجه به برهم زدن پارك حاشیه اي و ایجاد درب و پارکینگ ، پارکینگ شماره 3 مشمول 

عوارش درامدي میگردد
 .کسري فضاي باز و سبز ندارد

 .سطح اشغال زمان  پروانه 79% بوده که با توجه به وضع موجود سطع اشغال 84/5 % میباشد

 .مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي مهدي مهرپورشاد  مبنی بر تخلف 
ساختمانی بشرح توسعه  تجاري بمساحت 32.53 مترمربع ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي و نامه شماره 11181 مورخ 1399.02.04 شهرداري 
منطقه مبنی بر ارائه رضایت نامه محضري از مالکین مشاع ؛ضرورتی بر قلع احراز 
نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب  3  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 21,957,750(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  

پنجاه و  هفت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 32.53  3
 

225000  , 1376 1399/02/09 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/14662 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی-روب
روي شرکت 
تعاونی 
پارس خزر

2-3-10085-102-1-2-0 82

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

11.5  0
 

225000  , 1376  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک باب مغازه 
.بوده که قطعه  اول تفکیکی از پالك 2526/12   میباشد

داراي پروانه  به شماره 114 مورخ 1371/08/16 و پایانکار به شماره 2058 مورخ 1373/02/21 
و همچنین صورت مجلس تفکیکی به شماره 94427 مورخ 1374/02/17 بوده که داراي 
.گواهی تفکیک به شماره 2/33/1931 مورخ 1374/02/09 بوده که بپیوست میباشد

طی بازدید بعمل امده مشخص گردید که مغازه قطعه اول به مساحت 21/6 متر مربع و مغازه 
قطعه دوم  به مساحت 20/4 متر مربع با یکدیگر  به عنوان دفتر مرغداري مورد استفاده قرار 

.میگیرند و داراي تخلفات به شرح زیر میباشند
مغازه قطعه اول تفکیکی که داراي مساحت 21/6 متر مربع بوده بخشی از حیاط مشاعی  -1
به مساحت 10/8 متر مربع را به مغازه خود اضافه نموده است و مساحت مغازه از 21/6 متر 

مربع به 32/4 متر مربع تبدیل شده است
احداث بالکن تجاري به مساحت 21/73متر مربع-2

با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد
سال وقوع تخلف 1376

شایان ذکر است که در صورت مجلس ارائه داده شده از طرف متقاضی مغازه قطعه اول با باال  
نویس قید نموده داراي یک دوم بالکن ولی با توجه به صورت مجلس تفکیکی که در پرونده 
فنی ملک موجود بوده  کلمه یک دوم بالکن قید نشده است که به دلیل مغایرت و اینکه  
 .صورت مجلس ارائه داده شده از طرف متقاضی کپی بوده بالکن  مورد تایید نمیباشد

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

به استناد خط پروژه شماره 1217 مغازه فوق الذکر به مساحت تقریبی 11/5 متر مربع از اعیان 
در تعریض قرار دارد

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 9042 مورخ 1399/02/01 در خصوص 
رضایت نامه محضري  از رضایت نامه مابقی مالکین که  دارایرضایت نامه محضري به شماره 
8895 مورخ 1392/11/03 درد دفترخانه شماره 254 رشت بوده و بپیوست میباشد که در 

 .صورت صالحدید نیاز به تایید واحد محترم حقوقی را نیز دارد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان  ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي فرامرز دائمی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات (هر طبقه )به مساحت 5.94 
مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به مساحت 4.48 مترمربع 
،تبدیل راهرو به انباري زیر شیروانی بمساحت 2.56 مترمربع ، و اضافه بنا در زیر 

شیروانی 1.65 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 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 64,495,200
(شصت و  چهار میلیون و  چهارصد و  نود و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 38.39  0.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/30 2/99/14663 بدوي دباغیان-کو
چه هجرتی
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/66 مورخ 1396/12/07  و طبق 
درخواست شماره 327637 مورخ 1398/08/09 پروانه اصالح شده و بصورت 4طبقه بر روي 
پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 615.7 متر مربع صادر 

 .گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 31.35 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 5.94 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 5.94 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 5.94 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 5.94 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 5.94 متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.65متر مربع -6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی در  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 4.48متر مربع (عرض راه پله 2.8متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 2.56 متر -8
 مریع

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 0.48 متر مربع کسري فضاي باز داشته و  -9
 .کسري فضاي سبز ندارد

سال وقوع تخلف 1398
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 
229512 مورخ98/12/17 معادل 896,000,000(هشتصد و  نود و  شش میلیون ) ریال 

صادر می گردد. 

جریمه 159.97 1300000  , 1388
 , 1396

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/06 2/99/14665 بدوي امام 
خمینی(بعد 
از چهار راه 
میکائیل)-(
جنب بانک 
صادرات)

2-3-10159-69-1-1-0 84

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 504,000,000(پانصد و  چهار 

میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط شاکی که شکایت وي تحت شماره 25797 مورخ 98/02/23 
ثبت دبیرخانه شهرداري گردیده است، ششدانگ یکباب دکان برابر صورتمجلس تفکیکی 
ارائه شده توسط شاکی  قطعه اول تفکیکی به مساحت مندرج در جدول کاربري ها می 
باشد.مغازه فوق داراي بالمانع صادره به شماره 2/33/2979 مورخه 1382/02/21 است . 
حالیه داراي بالکن سرتاسري بوده که از بابت 40 متر مربع بالکن داراي بالمانع مذکور است 
.مالک به صورت خالف ساز اقدام به توسعه  بالکن به مساحت 14.42 متر مربع نموده است 
.سال وقوع 1388 که جهت گواهی اینکه به کمیسیون ارسال گردیده نیاز به گواهی واحد 

.خالف می باشد
مغازه مذکور داراي تابلو به طول  4.15 و ارتفاع 1.8 متر بوده و در حال حاضر به عنوان دفتر 
پیشخوان خدمات دولت مورد استفاده قرار می گیرد. مالک مغازه (متشاکی) با خریداري یک 
واحد آپارتمان در طبقه دوم قطعه هفتم تفکیکی، عالوه بر راه قبلی راه عبوربصورت راه پله 
فلزي مارپیچ و آسانسور را بین مغازه و آپارتمان احداث نموده (سال وقوع 1396) و آن را با 

.مغازه بصورت یک واحد درآورده است.بنابراین 3 واحد کسري پارکینگ دارد
. با توجه به نوع درخواست در خصوص میزان عقب نشینی احتمالی در آتی اعالم می گردد
گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و مساحت 
هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده است. جهت 
تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمی باشد پس از بازدید از داخل 

  .ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي مهدي بهبودي  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 4.21 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تاپنجم هر طبقه به مساحت 16.88مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید  به مساحت 19.65 مترمربع ، اضافه بنا از بابت راه پله آسانسور به بام 
آخر بمساحت 33.13 مترمربع ، تبدیل راهرو به انباري زیر شیروانی بمساحت 19.17 
مترمربع و افزایش بنا در زیر شیروانی بمساحت 1.70 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 1,362,984,000(یک میلیارد و  سیصد و  شصت و  دو میلیون 

و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 162.26  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/30 2/99/14666 بدوي خیابان امام 
خمینی-خیا
بان تابان 
شمالی-کوچ
ه نوبخت

2-3-10024-13-1-0-0 85
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/6  مورخ 1397/04/11 به 
صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی  به مساحت کلی 1234.32 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه در مرحله اتمام سفت کاري ودر حال انجام  آجر چینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:123.44 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.21 مترمربع (عالوه بر آن به مساحت 9.47 متر مربع نیز  -1

 به صورت سایه کنسول بوده که باید صرفا عواض درآمدي آن پرداخت گردد)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.88مترمربع (سال وقوع 1398) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398)-6

افزایش بنا  در زیرشیروانی  به مساحت 1.7 متر مربع (سال وقوع 1398) قابل ذکر است -7
.قسمتی به صورت بام تهرانی و قسمتی به صورت سایبان اجرا شده است

اضافه بنا از بابت احداث راه پله و آسانسور به بام آخر به مساحت 33.13 متر مربع (سال -8
وقوع 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 19.65  مترمربع (سال وقوع 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیر شیروانی به مساحت  9-19.17
متر مربع می باشد(سال وقوع 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی  به -10
مساحت 20.87 مترمربع (صرفا مشمول عوارض درامدي)

.کسري پارکینگ ندارد -11
الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله 1.10 متر می باشد

.براساس نقشه  معماري ارائه شده فضاي سبز و باز  رعایت می گردد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نگردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
با توجه به عملیات ساختمانی و عدم اتمام آجر چینی و مشخص نبودن تعداد واحد ها  ،  

 .کسري فضاي سبز و باز و کسري پارکینگ  مجددا قابل بررسی می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 62.63 درصد می باشد
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با توجه به اینکه در راي شماره 2/99/14377مورخ 99/01/24 صادره از این شعبه، 
عنوان کمیسیون اشتباهاً، کمیسیون بدوي درج گردیده، بدین وسیله به کمیسیون 
تجدیدنظر اصالح می گردد.این راي جزء الینفک راي شماره 2/99/14377مورخ 
99/01/24  بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

رعایت عقب 
نشینی

90  0
 

80000  , 1370
 , 1393

بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/20 2/99/14671 تجدید 
نظر

باقر -
آباد-فرقان 
-بین

2-1-10016-2-1-0-0 86

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره  ش ر -189922-98/10/16کمیسیون محترم شعبه (2) طی بازدید 
بعمل آمده از مکان فوق  بهمراه مالک برابر مدارك  ارائه شده داراي سند مالکیت  دفترچه 
اي بشماره ثبتی 3090/54بصورت ششدانگ یکباب خانه بمساحت 184/40 متر مربع قطعه 
17 تفکیکی   برابر برگ اسناد رسمی از نوع  سند قطعی غیر منقول از بابت  ششدانگ 
یکباب خانه و انباري  داراي بالمانع بشماره 3/22/7496-81/3/27 میباشد سوابق منضمه 

 .است
با توجه به سوابق موجود در شهرداري  از بابت  یکباب خانه داراي بالمانع صدرالذکر و از  
بابت  تبدیل انباري به یکباب مغازه  بسطح 12/80 متر مربع    داراي  راي کمیسیون ماده صد 
بشماره 4458-73/9/6  مبنی بر جریمه بوده  سوابق درج در پرونده نوسازي و درآمدي 

.بشماره 29505 میباشد
وضعیت موجود بر روي مکان فوق  برابر عکس منضمه  سایبانی  با سازه فلزي و سربندي 
ایرانیت سایه روشن بسطح تقریبی 20 متر مربع   متصل به اعیان قدیمی  موجود است که 
سوابقی از آن رویت نگردیده است  ( سایبان قید شده به جهت جلوگیري از باران بر روي 

 ایوان نصب شده )
مابه التفاوت اعالم شده  قبال بصورت ایوان غیر مسقف بوده قدمت آن تقریبی سال 1373  
مربوط به قبل از بالمانع  تخلف محسوب نمیگردد با توجه به سربندي آن مشمول تعمیرات 

. کلی میگردد
به استناد خط پروژه شماره 2625 بسطح تقریبی 11/52 متر مربع از اعیان در حد شمال برابر 

. کوچه 8 متري اصالحی  در تعریض قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث یک واحد در زیر شیروانی و سرویس بهداشتی و احداث راه 
پله به بام  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد با توجه به نظریه کارشناس 
رسمی به شماره 14164 مورخ 99/2/8  مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

116,621,774(یکصد و  شانزده میلیون و  ششصد و  بیست و  یک هزار و  هفتصد و  
هفتاد و  چهار) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85.32  3
 

455625  , 1384
 , 1385

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/20 2/99/14673 بدوي ضیابري-کو
چه 
کوچکپور

2-2-10041-9-1-3-0 87

توضیحات بازدید با احترام  ، مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام انباري 
و  پارکینگ برابر سند مالکیت، داراي پروانه به شماره 405 مورخ 1381/09/09  و پایانکاربه 

شماره 6555 مورخ 1384/05/30    می باشد
:برابر بازدید به عمل آمده داراي تخلف به شرح ذیل می باشد

(احداث یک واحد در زیرشیروانی به مساحت 82.27 متر مربع  ( سال وقوع تخلف 1385 (1
اضافه بناي همزمانساز از بابت احداث سرویس بهداشتی مشاعی در حیاط  به مساحت (2

(0.55 متر مربع نسبت به پایانکار صادره(سال وقوع  1384
اضافه بناي همزمانساز از بابت احداث راه پله به بام به مساحت 2.5 مترمربع نسبت به (3

(پایانکار صادره (سال وقوع  1384
با توجه به تامین سه باب پارکینگ در پیلوت و همچنین سال وقوع تخلف کسري پارکینگ 

.ندارد
در زمان نوسازي رعایت ضوابط طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر مطابق ضوابط روز 

 الزامیست
.حالیه متقاضی درخواست استعالم بانک  دارد
.مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

//////////////////////////////////////////
الزم به ذکر است برابر بازدید مجدد و  مشترك بعمل آمده با معاونت و مسئول محترم فنی 

منطقه سال وقوع  تخلف 1385 اعالم گردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 

392,985,600(سیصد و  نود و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) 
ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 29.24  4
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/02/09 2/99/14684 بدوي منظریه -  
خیابان  
تابان شمالی

2-3-10039-65-1-0-0 88

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 2 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت آقاي سعید قلندري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در زیر زمین به مساحت 26.04 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات اول تا سوم (هر طبقه) به مساحت 25.78 مترمربع، اضافه بنا در طبقه 

چهارم بمساحت 45.78 مترمربع ، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید  به 
مساحت 8.56 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,589,817,600(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  هفده هزار 
و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 157.72  3
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/124 مورخ 1397/12/25 به 
صورت 4 طبقه روي مغازه به انضمام زیرزمین در 2 واحد مسکونی و 5 واحد تجاري به 

مساحت کلی 1123/29 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت 
.(سربندي انجام نشده و دیوارچینی مغازه ها اجرا نگردیده) می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 168/84مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 26/04 مترمربع -1

اضافه بنا به صورت توسعه تجاري در همکف به مساحت 12/16 مترمربع -2
تبدیل مسکونی  (پیلوت و راه پله و آسانسور مسکونی) به تجاري در همکف به  -2-2

 مساحت 7/42 مترمربع
اضافه بنا به صورت توسعه بالکن تجاري  به مساحت 7/52 مترمربع -1-3

تبدیل مسکونی  (راه پله و آسانسور مسکونی) به بالکن تجاري در نیم طبقه به  -2-3
مساحت 2/14 مترمربع

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/78 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25/78 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25/78 مترمربع -6

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/78 مترمربع (به مساحت 20 مترمربع با توجه به  -7
عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

با توجه به عدم سربندي مساحت زیرشیروانی براساس زیربناي پروانه صادره تکمیل  -8
.گردیده است

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9
مساحت 8/56 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 3/15 متر می باشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 4 واحد به مساحت  -10
281/26 مترمربع

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -11
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -12

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 29/96 مترمربع می باشد -13
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 9/90 مترمربع می باشد -14

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی مجدد و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم 
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تعبیه رمپ دسترسی به زیرزمین جهت پارکینگ، درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در 
.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

همچنین دیوارگذاري واحدهاي تجاري صورت نگرفته است که متعاقبا در نقشه برداري نیز 
صرفا زیربناي کل تجاري ورود گردیده است، لذا با توجه به نقشه معماري ممهور به مهر ناظر 
سازه ساختمان، مغازه ها به صورت 5 باب ترسیم گردیده است(مطابق با پروانه ساختمانی) 

.که تعداد واحدهاي تجاري نیز به همین تعداد ورود اطالعات گردیده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73/40 درصد می باشد.(به میزان 4/90 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت به طرفیت خانم زهره تیموري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در  طبقات اول و دوم ( هر طبقه)  به مساحت 

16.41مترمربع،اضافه بنا در طبقه سوم بمساحت 7.77 مترمربع ،  کاهش سطح راه پله 
و تبدیل آن به بناي مفید در هر طبقه به مساحت 0.57 مترمربع ، توسعه بنا در زیر 

شیروانی بمساحت 2.04 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

217,728,000(دویست و  هفده میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر 
و اعالم می دارد. 

جریمه 43.2  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/09 2/99/14687 بدوي بلوار 
آزادي-کوچ
ه 

علومی-بن 
بست بابک
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی مرحله اول  به  شماره 124 مورخ 1396/07/19به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی  به مساحت کلی 413/70 مترمربع صادر 
گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعایت کارگري) 

.می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:59.04 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.41 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.41 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.41 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7.77 مترمربع -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.04 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 0.57 مترمربع(عرض باقیمانه راه پله 2.50 متر می باشد.)

.به مساحت 10.18 مترمربع کسري فضاي باز دارد.رعایت فضاي سبز می گردد -7
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 78.70 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 16.76 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/96/11147 مورخ 1396/08/23 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می 

:باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.35 مترمربع(نسبت به راي) -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.41 مترمربع(سال 1397) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.41 مترمربع(سال 1397) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7.77 مترمربع(سال 1397) -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.04 مترمربع(سال 1397) -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 0.57 مترمربع(سال 1397)
.به مساحت 10.18 مترمربع کسري فضاي باز دارد -7

داراي شکواییه ساکنان آپارتمان حد غربی به شماره ثبت اتوماسیون 197610 مورخ 
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1397/10/13 در خصوص پیشروي ساختمان متشاکی در حد جنوب نسبت به ساختمان 
//.ایشان 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 همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 1,933,344,000(یک میلیارد و 
 نهصد و  سی و  سه میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 191.8  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/20 2/99/14698 بدوي منظریه-عبا
س 

رشیدي-کو
چه دوازدهم

2-3-10058-23-1-0-0 90

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره2/96/221 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 595.16 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 163.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 36.47 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.47 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.47 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.47 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.63 مترمربع (با توجه به احداث انباري در  -5
زیرشیروانی)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 28.29 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 23.53 مترمربع می باشد -8

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 6 مترمربع می باشد -9
.عرض باقیمانده راه پله برابر 2.5 متر می باشد -10

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -11
کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و عدم 

.کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد.(به میزان 17 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 98.77 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم، هر طبقه به مساحت 78.17 مترمربع، با توجه به نامه شهرداري مبنی بر حذف 
بازشو در حیاط خلوت شمال 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 356,881,445(سیصد و  پنجاه و  
شش میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  یک هزار و  چهارصد و  چهل و  پنج) ریال صادر 
و اعالم می دارد. ضمنآً در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت، شهرداري برابر 

ضوابط و مقررات قانونی عمل نماید.

جریمه 411.45  2.5
 

346950  , 1382 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/02/27 2/99/14720 بدوي سید 
ابوالقاسم-ك
وچه جعفري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 397 
مورخه 1381/09/03 بصورت 4 طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.887.4 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت (بدون سربندي) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 411.45 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 98.77 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1382) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 78.17 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1382) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 78.17  مترمربع.(سال وقوع تخلف 1382) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 78.17 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1382) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 78.17 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1382) -5
خرپشته در نقشه هاي ارائه شده پیش بینی گردیده ولی تا کنون اجرا نگردیده است لذا  -6

.تا این مرحله جزء محاسبات قرار نمی گیرد
رعایت عرض دو  حیاط خلوت در حد شمالی نگردیده و عرض موجود در کمترین حد به  -7
1.4 متر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود 

.می باشد).(سال وقوع تخلف 1382)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -11
با توجه به عدم تخریب دیوار قدیمی محوطه در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا  -12

.اظهار نظر می گردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 48.68 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 78.55 درصد می باشد
**********

حالیه با توجه به نامه شماره ش ر - 229924-1398 مورخه 1398/12/19 دبیرخانه محترم 
کمیسیون ماده صد پیرو تصمیم شماره 2/98/14466 مورخه 1398/11/30 کمیسیون محترم 
ماده صد مبنی بر ارائه نقشه معماري جدید توسط مالک، متقاضی نقشه جدید ارائه نموده که 

.یر اساس آن در حیاط خلوت حد شمال بازشو حذف گردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض آقاي ابراهیم شاد مبارکی 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 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  138,375,600(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  
پنج هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 45.3  1
 

960000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/11 2/99/14722 تجدید 
نظر

پارك 
شهر-سید 
ابوالقاسم-ك
وچه تربتی

2-2-20104-68-1-0-0 92

راي بدوي در خصوص کسري پارکینگ عینا تایید میگردد. ردتخلف 25  0
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/140 مورخ 1397/12/28 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 264.84 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 45.3 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 14.78 متر مربع -1

اضافه بنا در همکف از بابت احداث سایبان متصل به بنا جهت تامین پارکینگ شماره 1 به -2
 مساحت 0.96 متر مربع

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14.78 متر مربع -3
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 14.78 متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0.57 متر مربع -5
با توجه به احداث بارنداز به جهت تامین پارکینگ و اینکه پارکینگ شماره 1 در قسمت -6
بارانداز بوده  مورد تایید نبوده و داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد

با توجه به پروانه صادره و اینکه مساحت راه پله در زمان تراکم گیري اورده شده است 
مشمول ضوابط  تبدیل راه پله به بناي مفید مسکونی نیمگردد

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

********************************************
.غرس حداقل یک اصله درخت درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است -

عدم رعایت فضاي باز و فضاي سبز باستناد نامه شماره ش ر-54214-1395 مورخه  -
1395/03/25 مبنی بر اینکه چنانچه تعداد طبقات و سطح اشغال مجاز براي پالك هاي با 

 .مساحت زیر 150 مترمربع رعایت گردد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

  در خصوص 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

22.21  0
 

130000  , 1372 1399/02/30 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14724 تجدید 
نظر

خیابان -
آزادگان-بان
-ك رفاه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره ش ر - 65616-97/4/10 کمیسیون محترم و عطف بنامه شماره ش 
ر -95748-97/5/20 شهرداري منطقه برابر مدارك ارائه شده از سوي نماینده بانک مکان 
فوق داراي 3 جلد سند مالکیت دفترچه اي جلد اول بشماره ثبتی 4442/6 بصورت 

ششدانگ یکباب مغازه  بمساحت 31/36 متر مربع و جلد دوم بشماره ثبتی 4442/7 بصورت 
ششدانگ یکباب مغازه بسطح 87/15 متر مربع و جلد سوم بشماره ثبتی 4442/8 و4442/1 
باقیمانده بصورت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان  بسطح 162/31 متر مربع  با توجه به مدارك 
ارائه شده و اخذ سوابق پرونده فنی و درآمدي بشماره 35868 از شهرداري منطقه 3 و 
تجمیع با پرونده شهرداري منطقه 2 برابر سوابق داراي پروانه ساختمانی بشماره 

131-61/2/14 و از بابت یکباب مغازه بسطح 118/51 متر مربع و یکدستگاه آپارتمان بسطح 
162/31 متر مربع  داراي مجوز تفکیک  بشماره 16438-62/5/6  بوده و زا بابت تبدیل 
یکباب مغازه صدرالذکر  به دوباب مغازه داراي  مجوز تفکیک بشماره 64/10/16-40621 

. میباشد

وضعیت موجود از کل مکان فوق بصورت بانک رفاه مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به 
تغییرات به وجود آمده در ملک داراي  اضافه بنا میباشد که چندین بار به نماینده بانک 
اطالع داده شده و از همکاري بانک مورد نظر در خصوص ارائه کروکی نقشه برداري و حتی 
کروکی صورتمجلس تفکیکی و کنترل در محل امتناع نموده  اضافه بناي اعالم شده بصورت 

. تقریبی میباشد
احداث  بنا در همکف بسطح تقریبی 15 متر مربع بصورت آشپزخانه پرسنل بانک در   -1

قسمت حیاط خلوت و ادغام به بانک
 تبدیل مسکونی در طبقه اول بسطح 162/31 متر مربع به بانک -2
.با توجه به سال وقوع مشمول کسري پارکینگ نمی گردد

. سال محاسبه  مربوط به سال 1372 میباشد
برابر خط پروژه شماره 2313 بسطح تقریبی  22/21 مترمربع در تعریض خیابان 30 متري 

.اصالحی قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 رشت مبنی بر 
احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 9.73 مترمربع بانضمام 1.66  

مترمربع بالکن ، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 42284

 مورخ 1399.3.20  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 4.626.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 925,200,000(نهصد و  

بیست و  پنج میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 11.39  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/03/27 2/99/14725 بدوي تختی-نبش 
بن بست 
جوان

2-1-10118-58-1-0-0 94

در خصوص توسعه بناي مازاد بر تراکم  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 201,768,200(دویست و  یک میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 45.67  2
 

70000  , 1337
 , 1397

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

نظر به قدمت بنا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد. ردتخلف 4.32  2
 

70000  , 1337 تبدیل غیر مجاز

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

9.1  0
 

3100000  , 1397  عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 122676 مورخ 
1398/07/10 در خصوص تهیه گزارش تکملی از مکان بازدید شده و مشخص گردید برابر 
سند مالکیت  بصورت ششدانگ یک دستگاه ساختمان مشتمل بر سه باب مغازه به شماره 

.229 / 6-5-4-3 به مساحت 87/12 مترمربع قطعه دوم تفکیکی می باشد
از بابت  سه باب مغازه  و بالکن مغازه ها و یک باب خانه  داراي بالمانع به شماره  
2/33/306038 مورخ 1397/03/22 بوده که بپیوست میباشد. (بالمانع صادره بصورت 

تعمیرات جزئی میباشد)
حالیه مالک برخالف مجوز تعمیرات صادره اقدام به تعمیرات کلی از قبیل احداث مغازه - 

: احداث بنا به شرح زیر نموده است
بر اساس بالمانع صادره مساحت همکف 62/4 متر مربع بوده که با توجه به وضع موجود   -1
که مساحت همکف 83/15 متر مربع بوده داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 20/75 متر 
مربع بوده که از این مقدار به مساحت 9/9متر مربع با سال  تخلف 1397 و به مساحت 10/85

متر مربع بصورت همزمانساز به سال وقوع 1337
از بابت 3 باب مغازه به مساحت 38/4 متر مربع داراي  بالمانع فوق الذکر بوده که با توجه -2
به وضع موجود  که مساحت مغازه ها 52/45 متر مربع بوده و ورودي ساختمان  را  تبدیل به 
مغازه نموده اند داراي تبدیل همکف به تجاري به مساحت  14/05 متر مربع بوده  که از این 
مقدار به مساحت 9/73 متر مربع  با سال وقوع 1397 و به مساحت 4/32 متر مربع  بصورت  

.همزماسناز به سال وقوع 1337 میباشد
از بابت بالکن 3 باب مغازه به مساحت 18/6 متر مربع داراي بالمانع فوق الذکر بوده که  با -3
توجه به وضع موجود  که مساحت 3 بالکن ها  که داراي بالمانع بوده 18/15 متر مربع بوده که 

.داراي کاهش بنا نسبت به بالمانع به مساحت 0/45 متر مربع میباشد
همچنین مالک اقدام به احداث بالکن در مغازه شماره 3 به مساحت 1/66متر  مربع نمود ه  

است . (سال وقوع تخلف 1397)
اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 17/4متر مربع  که این مقدار به مساحت 14/82 متر  -4

مربع با سال وقوع 1397 و به مساحت 2/58متر مربع با سال وقوع 1337
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7/52 (سال وقوع 1397) -5

با توجه به سال وقوع تخلف  و احداث یک باب مغازه و بالکن داراي یک باب کسري پارکینگ 
 .تجاري میباشد

*****************************************************
شایان ذکر است که سال وقوع تخلف 1397 و تخلفات سابق که  بصورت همزمانساز بوده با 

 .توجه به فیش  برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 1337 میباشد
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به استناد خط پروژه  شماره 560 به مساحت تقریبی 9/1 متر مربع از اعیان در تعریض  قرار 
 .دارد

 ..مراتب جهت صدور دستور مقتضی ارسال 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 124,000,000(یکصد و  بیست و  چهار میلیون )  ریال عیناً 

تایید میگردد .

جریمه 10  4
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/17 2/99/14726 تجدید 
نظر

خیابان  
شریعتی-ج
نب مسجد 
حاج مجتهد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/958-98/6/12  ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک  طی بازدید بعمل آمده  از مکان فوق ( بانک انصار)در حال تعمیرات بوده که از 
ادامه عملیات  تعمیرات جلو گیري بعمل آمده و  نماینده بانک انصار  برابر مدارك ارائه شده 
داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 2818/35 قطعه 2 بصورت یکباب مغازه بمساحت 
102/35 متر مربع در واقع طبقه اول با حق عبور و مرور این واحد ازراهپله مشاعی  ملک 
مجاور حد غربی داراي بالمانع بشماره 3/33/40482-89/8/23 و  سوابق درآمدي بشماره 

. 647 میباشد

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

: در بازدید بعمل آمده  موارد تخلف به شرح زیر است 
بدون مجوزمبادرت به احداث راه پله ارتباطی مابین طبقه مذکور با نیم طبقه و همکف  -1
بسطح تقریبی 10 متر مربع  اقدام شده و بصورت یکجا بعنوان بانک انصار مورد استفاده قرار 

(میگیرد. مشمول تعمیرات کلی میگردد سال تخلف 1397
به استناد نامه شماره ب/9111309/ص مورخ 1391/11/04 مدیریت هماهنگی و نظارت بر 
ساخت و سازها ملک مذکور در بافت بازار قرار دارد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرایی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

از بابت موارد فوق داراي پرونده  بشماره درخواست 328897 مبنی بر تعمیرات کلی در حال .
 ( پیگیري میباشد ( تاکنون مجوز صادر نگردیده است

با توجه به عدم همکاري بانک در خصوص ارائه مدارك گزارش بصورت غیابی بوده پس از 
ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده 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 79,332,000(هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  

دو هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 18.03  4
 

1100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/03 2/99/14727 تجدید 
نظر

سعدي 
روبروي بازار 
روزباشگاه 
ورزشی

2-1-10019-1-1-4-0 96

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

8.8  0
 

1100000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ عرصه و اعیان مغازه به مساحت 
.34.3 مترمربع (مطابق سند) می باشد

.مغازه مورد ثبت داراي بالمانع هاي مندرج در سیستم می باشد
طی بازدید بعمل آمده متقاضی بصورت خالف اقدام به احداث بالکن چوبی به مساحت 18.03 
مترمربع (بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) نموده است.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
داراي سه باب تابلو بوده که دو باب آن استاندارد و یک باب دیگر به ابعاد تقریبی 1.5*2.5 
متر و به مساحت کلی 3.75 مترمربع بوده و بصورت فروشگاه لوازم گازسوز مورد استفاده 

.می باشد
حالیه متقاضی درخواست دریافت مجوز حفاري آب و فاضالب بطول 3 متر موزائیک به عرض 

 .0.4 متر دارد
.به استناد خط پروژه شماره 503 به مساحت تقریبی 8.8 داراي عقب نشینی 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 خصوص احداث سایبان  با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 185,013,000(یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  سیزده هزار 

) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 50.55  3
 

1220000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/11 2/99/14728 تجدید 
نظر

-
الکانی--وا
حدي

2-2-10026-164-1-0-0 97
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخ 1387/02/26 بصورت 5 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1296/06 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 

 665/26متر مربع  می باشد که از مساحت مذکور
به مساحت 50/55 متر مربع  بصورت بارانداز بصورت بناي جداساز میباشد که از بابت 
تخلفات  به مساحت 614/71 متر مربع   داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/98/1398/07/24   و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13938 مورخ 

1398/09/19 مبنی بر جریمه بوده
و از بابت 50/55 متر مربع احداث بارانداز در خصوص تامین پارکینگ هاي شماره 6 و 7 و 8  
داراي راي مورد اشاره بصورت تخریب میباشد. در وضع موجود طبق صورت جلسه مورخ 

.1398/09/19 بارانداز را برابر اراي صادره تخریب نموده است
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
حالیه با توجه  به بازدید بعمل امده پس از اجراي راي تخریب ، مالک مجددا اقدام به احداث 
بارانداز فوق الذکر به مساحت 50/55 متر مربع نموده و 3 پارکینگ در زیر بارانداز در نقشه 

 طراحی شده( پارکینگهاي شماره هاي 8-7-6 )
که پارکینگها به دلیل اجرا در زیر بارانداز فعال  مورد تایید نبوده و در صورت تایید بارانداز 
توسط کمیسیون محترم  پارکینگ ها مورد تایید قرار خواهند گرفت . سال وقوع احداث 

مجدد بارانداز 1398
همچنین انباري شماره 12 به مساحت 2/26 متر مربع که درز یربارانداز احداث شده نیز مورد 

.تایید نمیباشد
.با توجه به ضوابط قدیم کسري پارکینگ ندارد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 12633 مورخ 99/2/7  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 11.370100.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,274,020,000(دو میلیارد و  

دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 
می نماید .

جریمه 104.93  0
 

3560000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/02/22 2/99/14730 بدوي صیقالن 
بطرف 
زرجوب-نب
ش میدان 
R -پروژه

2-1-10114-88-1-0-0 98

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 356,000,000(سیصد و  

پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

3560000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 235 مورخ 1394/12/27بصورت 3 
طبقه بر روي زیرزمین  به انضمام زیرشیروانی  در 18 واحد  تجاري به مساحت کلی 

 .2314/86 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 34/84 متر مربع  به 

شرح زیر میباشد
 کاهش بنا  در زیرزمین به مساحت 4/98 متر مربع -1

کاهش بنا  در طبقه همکف به مساحت 2/78متر مربع-2
اضافه بناي بالکن تجاري  درطبقه اول به مساحت 34/84 متر مربع-3

کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 2/77 متر مربع-4
کاهش بنا  درطبقه سوم به مساحت 30/64متر مربع-5

تبدیل بخشی از فضاي راهرو و راه  پله اسانسور به مغاز   در طبقه همکف  به مساحت -6
 23/82 متر مربع

تبدیل بخشی از فضاي راهرو و راه  پله اسانسور به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت -7
 38/9 متر مربع

تبدیل بخشی از فضاي راهرو و راه  پله اسانسور به بالکن تجاري در طبقه سوم به -8
 مساحت 6/37متر مربع

کاهش تعدا مغازه نسبت به پروانه  به تعداد 3 باب و افزایش تعداد مغازه ها در طبقه 2  به -9
تعداد 1 باب

 .داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد  -10
*********************************************************

*
شایان ذکر است که  هیچ کدام از مغازه ها چه در طبفه همکف و چه در طبقه دوم سرویس 

 . بعداشتی را اجرا ننموده است
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
از بابت پروانه فوق الذکر داراي راي کمیسیون ماده 5  طبق صورتجلسه  مورخ 1394/12/13  
که با احداث بنا  در حد 4 طبقه برروي زیرزمین با 18 واحد  تجاري در طبقات همکف  و دوم 
به همراه بالکن در حد یک سوم  در طبقات اول و سوم  با رعایت سطح اشغال 80 درصد از 
همکف به باال  و نیز رعایت سطح اشغال 80 درصد در زیرزمین به منظور تامین پارکینگ با 
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رعایت  شعاع گردش مناسب خودرو  و در نظر گرفتن 2 باالبر  جهت ورود و خروج  پارکینگ 
موافقت میگردد

داراي نامه میراث فرهنگی به شماره 982/131/5295 مورخ 1398/06/24 از اداره میراث 
فرهنگی مبنی بر اینکه طرح در زمان ساخت رعایت گردیده  ور سنوات اینده نسبت به 
 .اضالح دامه اجرا شده از جنس کامپوزیت بت مصالح مورد تایید اقدام نماید

الزم به ذکر است که با توجه به بازدید در سال 1395 که  در مرحله اتمام سفت کاري وشروع 
 . نازك کاري بوده سال وقوع تخلف 1395 قید شده است

مشمول رعایت و ارائه نقشه ها و مدارك الزم جهت ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري  بوده و 
 . نما بصورت سنگ اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت  احداث یک طبقه مازاد به مساحت 113/27 متر مربع  با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 702,274,000(هفتصد و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  

چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 113.27  2
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1399/02/27 2/99/14736 رسیدگ
ي 
 مجدد

با 9تجمیع 
شد-سردار 
جنگل--حب
یب زاده

2-2-10166-8-1-0-0 99

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 
20,320,500(بیست میلیون و  سیصد و  بیست هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 13.11  0.5
 

3100000  , 1393 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 2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 775,000,000(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 125  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه  تجاري به 
مساحت 12/01  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  3  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 111,693,000
(یکصد و  یازده میلیون و  ششصد و  نود و  سه هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 12.01  3
 

3100000  , 1393 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:

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



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات به شرح اضافه بنا در طبقه اول به 
مساحت 15/52 متر مربع در طبقه دوم به مساحت 21/32 متر مربع و انباري در زیر 
شیروانی به مساحت 25/55 متر مربع  با ضریب 1/75برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 338,465,750(سیصد و  سی و  هشت میلیون و  چهارصد و  شصت و  پنج 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 62.39  1.75
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/27 2/99/14736 رسیدگ
ي 
 مجدد

با 9تجمیع 
شد-سردار 
جنگل--حب
یب زاده

2-2-10166-8-1-0-0 99

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره14246 مورخ99/2/8 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف به شرح تبدیل پیلوت به مغازه 51/24 متر مربع و توسعه بالکن 

مغازه 8/60متر مربع و توسعه مغازه در همکف به مساحت 14/64 متر مربع  را به 
مبلغ4/396/920/000 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 

879,384,000(هشتصد و  هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 74.48  0
 

3100000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 69 مورخ 1393/05/14 به صورت 2 
طبقه بر روي مغازه در 1 واحد تجاري به مساحت کلی 272.92 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در  اتمام سفت کاري و نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار ارائه شده توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 196.27 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 12.01 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.12 مترمربع (به مساحت 8/6 مترمربع بصورت  -2
بالکن تجاري و به مساحت 15/52 متر مربع بصورت مسکونی میباشد)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.32مترمربع( از این مقدار به مساحت 11.40مترمربع  -3
به صورت کنسول غیرمجاز به شارع عام می باشد.)

اضافه بنا از بابت احداث یک طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 113.27 مترمربع ( از  -4
این مقدار به مساحت 11.40مترمربع به صورت کنسول غیرمجاز  به شارع عام می باشد.)

اضافه بنا در راه پله به بام از بابت احداث انباري زیر شیروانی به مساحت 25.55 مترمربع -5
تبدیل پیلوت به مغازه در همکف به مساحت 65.88 مترمربع(الزم به ذکر است که از این  -6
مقدار به مساحت 14.64 مترمربع مربوط به مغازه شماره 1 (با توجه به 24 مترمربع مساحت 
مغازه در زمان پروانه)و مابقی به مساحت 51.24 مترمربع مربوط به مغازه شماره 2 می باشد.)
بناي مجازي از بابت عدم رعایت حداقل ابعاد پاسیو در طبقات به مساحت 6.27 مترمربع -7
داراي 5 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(توضیح اینکه با توجه به اینکه در نقشه  -8
هاي زمان پروانه 2باب پارکینگ تامین شده بود و علت کسري پارکینگ به دلیل توسعه بناي 
تجاري می باشد کلیه کسري پارکینگ ها به صورت تجاري اعالم می شود بنابراین وضع 
موجود داراي 7 باب کسري پارکینگ تجاري است که تعداد 2 باب کسري پارکینگ در زمان 
صدور پروانه پرداخت شده است و در این مورد نیاز به تایید واحد محترم درآمد می باشد.)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس بناي مازاد بر تراکم در 
همکف بمساحت 13.11 مترمربع، بعنوان تخلف ساختمانی(تخطی از تبصره مذکور)محسوب 

 .میگردد
تعداد واحدهاي تجاري از 1 واحد به 2 واحد و تعداد واحدهاي مسکونی از صفر واحد به 4 

.واحد افزایش یافته است
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 :داراي نظریه بند یک مورخ 1392/09/18 کمیسیون ماده 5 بدین شرح است
با توجه به ارتفاع پالك هاي مجاور و به منظور رعایت سیما و منظر شهري با تغییر کاربري " 
از نوار تجاري-مسکونی به تجاري متمرکز جهت احداث بنا در حد 2طبقه تجاري مجموعاًبه 
صورت یک باب مغازه با بر 6متر و عمق 4 متر به نحویکه ارتفاع بنا در طبقه همکف به میزان 
5.4متر و نیز یک طبقه روي آن با ارتباط دسترسی از داخل مغازه رعایت گردد.با در نظر 
گرفتن نورگیر در حد 12 مترمربع در سمت جنوبغربی پالك و با تامین 2واحد پارکینگ به 
".صورت مزاحم در سمت شرقی پالك با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
ار بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/94/9340 مورخ 

1394/12/19 و راي تجدید نظر به شماره 2/95/9429 مورخ 1395/02/11 و خالف جدیدي 
مشاهده نگردید

همچنین داراي راي استنکاف به شماره ف-8692-95  مورخ 1395/12/14  بوده که با مهرز 
 . دانستن خودداري مالک از پرداخت جریمه راي به تخریب بنا صادر شده است

حالیه با توجه به نامه کمیسیون مادهصد به شماره 1197/4076 مورخ 1397/01/18 گزارش 
فوق بررسی و مورد تایید میباشد. مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به 

 حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم، هر طبقه به مساحت 28.39مترمربع، 
اضافه بناي طبقه سوم به مساحت 24.26 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 
مساحت 2.67 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 941,640,000(نهصد و  چهل و  یک میلیون و  

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

جریمه 112.1  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/12 2/99/14737 بدوي منظریه-بن 
بست گنجی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/66 مورخ 1397/08/22 به 
صورت 3  طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 389.60 مترمربع صادر 
.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 159.18 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 28.39 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.39 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.39 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.26 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 49.75 مترمربع  -5
(با توجه به عدم اجراي انباري زیرشیروانی و احداث واحد مسکونی)
کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 3.14  مترمربع -6

کاهش بنا به مساحت 23.10 مترمربع با توجه به عدم اجراي انباري و راهرو زیرشیروانی -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 2.67 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.69 متر)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 45.78 مترمربع می باشد -10
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 15.78 مترمربع می باشد -11

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد -12
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 89 درصد می باشد.(به میزان 22 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 4/61مترمربع، و مساحت 
6/14 متر مربع انباري و به مساحت 6/54 متر مربع تبدیل راهرو به انباري وکاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در  همکف و طبقات جمعاً 0.16 مترمربع  که 
حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

87,948,000(هشتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 17.45  1.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1396/02/23 به مساحت 
799/96 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 301274 مورخ 1398/10/10 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 929 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  بهره برداري کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج به مساحت کلی 133.65 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 11.94 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 26.79 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 26.79 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 26.79 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 41.34متر مربع-5
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.45 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 5.48 متر مربع (عرض راه پله بصورت میانیگین 2.6 متر 

میباشد)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 22/61 متر مربع در همکف و به 
مساحت 127/40 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 150/01متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
  تبدیل بخشی از همکف به اتاق (مسکونی ) به مساحت 23.77 متر مربع -9

بناي مازاد بر تراکم از بابت اجراي انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6.14 -10
 متر مربع

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 6.54 متر مربع-11
سال وقوع  تخلف 1398

شایان ذکر است که در زمان عدم خالف زیرشیروانی بصورت کامل اجرا نشده بوده و مساحت 
انباري ها مشخص نبوده و در زمان عدم خالف مساحت زیرشیروانی طبق پروانه صادره شده 

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

از بابت تخلف  در همکف به مساحت 11.94 متر مربع - طبقه اول  و دوم و سوم هر کدام به  
مساحت 26.79 متر مربع و طبقه چهارم به مساحت 36.73 متر مربع  (جمعا به 

مساحت129.04 متر مربع )  وتبصره ماده 7 به مساحت 150.01متر مربع و بناي مازاد بر تراکم 
از بابت کوچک نمودن راه پله و اضافه نمودن به مسکونی به مساحت 5.32 متر مربع  فوق 
داراي راي کمیسیون ماده  صد به شماره 2/96/10929 مورخ 1396/11/14 و راي کمسیون 

.تجدید نظر به شماره 2/96/118580 مورخ 1396/12/12 میباشد
حالیه با توجه به ارائه نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی به دلیل خطا در نقشه  
:برداري و تغییراتی که در وضع موجود به وجود امده داراي مابه التفاوت به شرخ زیر میباشد

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 4.61 مترمربع -1
  تبدیل بخشی از همکف به اتاق (مسکونی ) به مساحت 23.77 متر مربع-2 

بناي مازاد بر تراکم از بابت اجراي انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6.14 -3
 متر مربع

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 6.54 متر مربع-4
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -5

 طبقات اول تا چهارم به مساحت 0.16متر مربع
از ایتمهاي پایانکار صندوق پستی نصب نشده و بخشی از سقف کنار اتاق اجرا شده  سف 

کاذب  نصب نشده است
مابقی ایتم هاي پایانکار رعایت میگردد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت سنگ اجرا شده است
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پایانکار ملک خود را 

دارد
سال وقوع تخلف ایتم شماره 1و ایتم شماره 5  سال 1396 و مابقی ایتم ها سال 1398 

 .میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
132,111,000(یکصد و  سی و  دو میلیون و  یکصد و  یازده هزار )  ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 17.04  3
 

70000  , 1357
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/22 2/99/14741 بدوي منظریه-جن
ب کوچه 
علومی

2-3-10039-95-1-0-0 102

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 19574 مورخ 99/2/16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 31.215.000.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 6,243,000,000(شش میلیارد و  
دویست و  چهل و  سه میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 115.87  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

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 465,000,000(چهارصد و  

شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 75  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه دو طبقه به مساحت 
 .167.82مترمربع قطعه دوم تفکیکی (مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان دو طبقه روي دو باب مغازه بوده و از بابت 
اعیان در دو واحد تجاري به مساحت مجموعا 62.32 مترمربع و بالکن به مساحت 17.58 
مترمربع و دو واحد مسکونی داراي بالمانع مندرج در سیستم بوده و حالیه با توجه به کروکی 

:نقشه برداري ارایه شده توسط متقاضی داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف از بابت احداث راه پله در حیاط به مساحت 7.07 مترمربع(سال  -1

وقوع تخلف 1398)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 35.71 مترمربع(سال  -2

وقوع تخلف 1398)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 81.29  -3

مترمربع(سال وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در طبقه اول از بابت احداث راه پله در حیاط به مساحت 7.07 مترمربع(سال  -4

وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.90 مترمربع (همزمانساز -سال 1357) -5

از بابت تخلفات فوق داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري و یک باب کسري پارکینگ  -6
.مسکونی می باشد

.به استناد خط پروژه شماره 728 فاقد عقب نشینی می باشد
//.درخواست پروانه و پایان کار همزمان دارد

************************
حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/98/14036 مورخ 1398/10/17 اعالم نموده: 
شهرداري نسبت به ادعاي مالک نسبت به سال تخلف (1359) و اینکه صرفا بازسازي صورت 
گرفته یا خیر اعالم نظر نماید که در پاسخ ادعاي مالک مبنی بر سال وقوع تخلف (1359) 
مورد قبول نبوده و سال وقوع تخلف صرفا در مورد بند (5)  گزارش فوق همزمانساز (سال 
1357)اعالم شده است.همچنین ادعاي اینکه صرفا بازسازي انجام شده نیز با توجه به 

//".گزارش فوق صحیح نمی باشد
***********************

از بابت اضافه بنا به مساحت  17.04 ،بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به تجاري به 
مساحت 115.87 مترمربع و 3 باب کسري پارکینگ داراي راي بدوي شماره 2/99/4741 

:مورخ 1399/02/22 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 1.13  -

102
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//مترمربع(همزمانساز-سال وقوع تخلف 1398)

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 551,738,000(پانصد و  پنجاه و  یک میلیون و  هفتصد و  سی و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 88.99  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/03 2/99/14743 بدوي رود 
بارتان-شاع
-مو

2-3-10342-45-1-0-0 103

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 400 مورخ 1386/12/28بصورت  3طبقه 
 .بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 202 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سقف طبقه سوم (سفت کاري ) بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 85.6 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 21.4 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 21.4 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 21.4 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 21.4متر مربع-4

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -5
 طبقات اول تا سوم به مساحت 3.39 متر مربع

سال وقوع 1398

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

**********************************************
مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

 .با توجه  به  ضوابط سال پروانه صادره (ضوابط قدیم )کسري پارکینگ ندارد 
.مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض آقاي محمد تقی والیی  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 - ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  3 به 2.75 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  2,628,502,800(دو میلیارد و  ششصد و  بیست و  هشت میلیون و  

پانصد و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 284.47  2.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/06 2/99/14747 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی - 
کوچه 
پاستور

2-3-10116-11-1-0-0 104
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/65 مورخ 1397/08/19 بصورت 4
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 688.36 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 245.84 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 48.66 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 48.66 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 41.95 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 41.95 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 41.95 متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 22.67 متر مربع -6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 8.88 متر مربع(عرض راه پله 2/48 متر میباشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري در زیرشیروانی بیشتر از 5 متر مربع به مساحت -8
 29.75 متر مربع

به مساحت 23.8 متر مربع کسري فضاي سبز  و به مساحت 21.52 متر مربع کسري فضاي -9
 .باز دارد

 .سطح اشغال زمان پروانه 50% و سطح اشغال  دروضع موجود 80% میباشد
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به مرحله  ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 22.73مترمربع، کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي  به مساحت 2.58 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 2 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 628,320,000(ششصد و  بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  
بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 93.5  2
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/17 2/99/14750 بدوي رودبارتان-ك
وچه 
بلورچیان 
-بن بست 
ششم

2-3-10197-243-1-0-0 105

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/116 مورخ 1397/12/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 494.93 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:90.92 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.73 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.73 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.73 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.73 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 8.97 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 2.58 مترمربع
رعایت فضاي سبز می گردد و تخلفات فوق االشاره منجر به کسري فضاي باز به مساحت  -9

.64.44 مترمربع می گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 72.56 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 87.31 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.کسري پارکینگ ندارد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف آیتم شماره 4 سال 1399 و سایر آیتم ها سال 1398 می باشد

//.درخواست عدم خالف دارد

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

09:09زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

ساختمان بمبلغ 199,584,000(یکصد و  نود و  نه میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.7  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/12 2/99/14751 بدوي نقره 
دشت-بن 
بست  
رستگار

2-2-10164-125-1-0-0 106

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 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/89 مورخ 1398/08/01 بصورت 3
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 503.83 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 29.2 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 7.3 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 7.3 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 7.3 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 7.3 متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0.01 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش واحد مسکونی در طبقه سوم به مساحت 99.13 متر -6
مربع (در پروانه صادره طبقه دوم و سوم بصورت دوبلکس بوده که در وضع موجود هر کدام 

در یک واحد مجزا میباشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 0.5 متر -7

 مریع
 سال وقوع تخلف 1398

سطح اشغال طبق پروانه صادره 80% بوده که با توجه به تخلف صورت گرفته %84.97 
 .میباشد

کسري فضاي سبز ندارد ولی با توجه به تخلف صورت گرفته به مساحت 0.76 متر مربع 
 .داراي کسري فضاي باز میباشد

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد 

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی در زمان بازدید نما اجرا نشده بوده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی سوم با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 2,445,912,000(دو میلیارد و  چهارصد و  چهل و  پنج 
میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 242.65  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 2/99/14752 بدوي پیرسرا-بن 
بست نقیبی 
راد
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 12 به 16 واحد ؛ نظر به حکم اعاده براي 
اضافه بناي طبقه چهارم و اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد 
نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی و حکم به ابقاء تعداد 14واحد مسکونی از 

16 واحد  صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 4  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 339694 مورخ 1398/10/15 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 16  واحد مسکونی به مساحت کلی 1572.11 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:479.09 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف(در ساختمان اصلی) به مساحت 1.77 مترمربع(الزم به ذکر است  -1
مساحت 28.92 مترمربع بصورت سایه کنسول بوده و جزو اضافه بنا محسوب نگردیده 

وبایستی بصورت درآمدي پرداخت گردد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27.15 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 179.97 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 179.97 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 64.85 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 8.38 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.40 متر می باشد.)

بناي مازادبرتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -8
37.69 مترمربع(این آیتم صرفا بایستی بصورت درآمدي پرداخت شود.)

رعایت پارکینگ می گردد.(بایستی عوارض دو باب کسري پارکینگ را (بدلیل تزاحمی  -9
بودن) پرداخت نماید.)

.تعداد واحدهاي مسکونی از 12 به 16 واحد افزایش یافته است -10
به دلیل تخلفات فوق به مساحت 56.12 مترمربع کسري فضاي سبز و به مساحت 44.79  -11

.مترمربع کسري فضاي باز دارد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 68 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1399 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/17 2/99/14754 بدوي سعدي-انته
اي کوچه 
شهید 
ضمیریان3 
کوچه شهید 
ضمیریان 2
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/123 مورخ 1397/12/25 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 434.10 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي کاهش بنا به مساحت کلی 12.30مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
کاهش بنا در همکف به مساحت 2.14 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 2.14 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2.14 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 2.14 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 3.74 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد به مساحت  -6

79.96 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري  می گردد. نما اجرا شده است -7

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -8
.تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي باز به مساحت 11.78 مترمربع گردیده است -9

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري فضاي سبز ندارد -10
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 77.8 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 76.1 درصد می باشد.(به میزان 1.7 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در 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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/20 2/99/14761 تجدید 
نظر

امام 
خمینی(بعد 
از چهار راه 
میکائیل)-(
جنب بانک 
صادرات)

2-3-10159-69-1-1-0 109

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 896,000,000(هشتصد و  نود و  شش میلیون )  ریال 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 159.97  0
 

3360000  , 1388
 , 1396

تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط شاکی که شکایت وي تحت شماره 25797 مورخ 98/02/23 
ثبت دبیرخانه شهرداري گردیده است، ششدانگ یکباب دکان برابر صورتمجلس تفکیکی 
ارائه شده توسط شاکی  قطعه اول تفکیکی به مساحت مندرج در جدول کاربري ها می 
باشد.مغازه فوق داراي بالمانع صادره به شماره 2/33/2979 مورخه 1382/02/21 است . 
حالیه داراي بالکن سرتاسري بوده که از بابت 40 متر مربع بالکن داراي بالمانع مذکور است 
.مالک به صورت خالف ساز اقدام به توسعه  بالکن به مساحت 14.42 متر مربع نموده است 
.سال وقوع 1388 که جهت گواهی اینکه به کمیسیون ارسال گردیده نیاز به گواهی واحد 

.خالف می باشد
مغازه مذکور داراي تابلو به طول  4.15 و ارتفاع 1.8 متر بوده و در حال حاضر به عنوان دفتر 
پیشخوان خدمات دولت مورد استفاده قرار می گیرد. مالک مغازه (متشاکی) با خریداري یک 
واحد آپارتمان در طبقه دوم قطعه هفتم تفکیکی، عالوه بر راه قبلی راه عبوربصورت راه پله 
فلزي مارپیچ و آسانسور را بین مغازه و آپارتمان احداث نموده (سال وقوع 1396) و آن را با 

.مغازه بصورت یک واحد درآورده است.بنابراین 3 واحد کسري پارکینگ دارد
. با توجه به نوع درخواست در خصوص میزان عقب نشینی احتمالی در آتی اعالم می گردد
گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و مساحت 
هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده است. جهت 
تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمی باشد پس از بازدید از داخل 

  .ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
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 3 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,611,000(یک میلیون و  

ششصد و  یازده هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 3.58  2
 

225000  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1399/04/02 2/99/14763 تجدید 
نظر

پیرسرا 
-کوچه 
کامران
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توضیحات بازدید احتراما  به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت اپارتمانی بوده که 
داراي صورت مجلس تفکیکی به  شماره 64958 مورخ 1379/11/06  و پروانه ساختمانی به 
شماره 7مورخ 1379/01/18و پایانکار به شماره 24544 مورخ 1379/10/05 بوده که بپیوست 

میباشد
طبق صورت مجلس و نقشه تفکیکی ارائه داده  شده از طرف متقاضی   داراي مساحت  به 

:شرح زیر میباشد
طبقه همکف  سه باب مغازه به مساحت 44/32 متر مربع ، سه باب انباري به مساحت -1
9/45 متر مربع، و پارکینگ به مساحت 29/02 متر مربع  و راه پله 8/66 مترمربع مجموعا به 

 مساحت 91/45 متر مربع
در نیم طبقه  بصورت یک باب خانه مسکونی به مساحت 36/14 متر مربع ، راه پله به  -2
مساحت 11/78 متر مربع و  بالکن مغازه ها به مساحت 15/07 متر مربع مجموعا به مساحت 

.62/99 متر مربع میباشد
از بابت بالکن ها به مساحت 15/07 متر مربع داراي بالمانع  میباشد.(در نقشه اولیه ساختمان 

نیز بالکن نمایش داده شده است)
طبقه اول یک واحد  آپارتمان به مساحت 80/1 متر مربع و راه پله به مساحت 11/35 متر  -3

 مربع مجموعا به مساحت 91/45 متر مربع
طبقه دوم یک واحد آپارتمان به مساحت 80/1 متر مربع و راه پله به مساحت 11/35 متر -4

 مربع مجموعا به مساحت 91/45 متر مربع
*********************************************************

****************
حالیه با توجه به بازدید بعمل امده و  اضافه نمودن دو باب مغازه در همکف  با توجه به نقشه 

:برداري  ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در   همکف به مساحت 51/95 متر مربع (سال وقوع 1385) -1

با توجه به اینکه سابقا داراي 3 باب مغازه در همکف بوده و در وضع موجود 2 باب مغازه   -2
اضافه نموده و تبدیل به 5 باب مغازه شده است  به مساحت  69/13 متر مربع  به مجموع 
مساحت هاي تجاري اضافه شده است که از این مقدار به مساحت 16/96 متر مربع بصورت 
تبدیل همکف به تجاري با سال وقوع 1385 -به مساحت 50/67 متر مربع بصورت احداث 
مغازه تجاري با سال وقوع 1385 و به مساحت 1/5 متر مربع بصورت همزمانساز با سال وقوع 

1378
اضافه بنا بصورت هزمانساز از بابت 2/08 در خصوص بالکن ها با  سال وقوع 1378 -3

با توجه به ضوابط قدیم مشمول 2 باب کسري پارکینگ تجاري دارد.(سال وقوع 1385) -4
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.به استناد خط پروژه شماره 487 فاقد عقب نشینی میباشد
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده تقاضاي پروانه پایانکار همزمان را دارد

مراتب جهت استحضار صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول، هر یک به مساحت 1.84 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقه دوم به مساحت 3.33 مترمربع، اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.79 
مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 3.22 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 

134,568,000(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.02  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/20 2/99/14766 بدوي خیابان 
مطهري-کو
چه تقی 
زاده- بن 
بست اول
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/4 مورخ 1398/02/24 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 444.63متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 

:متقاضی داراي اضافه  به مساحت کلی 16.02متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 1.84 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1.84متر مربع-2

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 3.33 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 5.79 متر مربع-4

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 3.22 متر مربع -5
از بابت احداث انباري بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی به مساحت 0.58 متر مربع صرفا  -6

.مشمول پرداخت عوارض درامدي می باشد
 .سطح اشغال زمان پروانه 70% و با توجه به تخلفات فوق الذکر سطح اشغال 72% میباشد

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 .کسري فضاي باز و سبز ندارد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و لی نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

111

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 2/25برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
239,425,200(دویست و  سی و  نه میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار و  

دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 31.67  2.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/17 2/99/14767 تجدید 
نظر

منظریه 
-ولیعصر
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 9 مورخ 1396/02/10 بصورت 4 طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1279/69 متر مربع 
صادر گردیده است. (پروانه طی شماره 325133 مورخ 1398/04/29 یکبار تمدید شده است 

(
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 12.96 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 12.96متر مربع-1
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.48متر مربع -2

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -3
طبقات اول تا چهارم به مساحت 5.2 متر مربع(عرض راه پله 2.42متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 13.51متر -4
 مریع

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی  به مساحت -5
3.46 متر مربع (صرفا جهت اخذ عوارض درامدي)

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ نداشته و جانمایی پارکینگهاي به مانند پروانه میباشد

با توجه به اینکه  تخلف صورت گرفته کمتر از 5 درصد پروانه بوده مشمول تبصره ماده 7  
نمیگردد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به شماره 26964مورخ 99/2/27 ثبت اتوماسیون اداري، 
ضمن نقض راي بدوي درخصوص احداث بناي بارانداز به استناد تبصره 2 راي به اخذ 
جریمه 3 برابرارزش معامالتی معادل 63,360,000(شصت و  سه میلیون و  سیصد و  

شصت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 22  3
 

960000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 2/99/14770 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-کوچ
ه یوسفی 
نژاد-نبش 
کوچه 
یازدهم-سا
ختمان 
پارس

2-1-10110-10-1-3-0 113

توضیحات بازدید مکان مورد نظر شش دانگ یک دستگاه آپارتمان  به انضمام پارکینگ مشاعی به مساحت 
106.04 متر مربع بوده که داراي پروانه شماره 74 مورخه 1369/03/02 و پایانکار 15329 

. مورخه 1371/05/24  است
داراي بارانداز در محوطه به مساحت تقریبی 22 متر مربع است سال وقوع 1391

بر اساس خط پروژه شماره 1067-714 به مساحت تقریبی 8 متر مربع از عرصه در مسیر 
. تعریض قرار دارد

گزارش فوق بر اساس تقاضاي شماره 305500 و بر اساس مندرجات در پرونده فنی و سیستم 
. سرا 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

7.  0
 

3100000  , 1392 تجاوز به معابر عمومی 1399/03/17 2/99/14772 رسیدگ
ي 
 مجدد

خیابان 
تختی-ابتدا
ي خسراقی

2-1-10118-48-1-0-0 114

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی همزمانساز  با ضریب1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 17,670,000(هفده میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.56  1.25
 

3100000  , 1392 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:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 342 مورخه 1391/12/28 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به انضمام انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 199.15 

.مترمربع صادر گردیده است
از بابت اضافه بنا به مساحت به مساحت 105.45 مترمربع (طبقه همکف 24.27 مترمربع، 
طبقه اول و دوم هر کدام 31.37 مترمربع، طبقه چهارم 18.44 مترمربع)، یک طبقه مازاد 
(طبقه سوم به مساحت 87.19 مترمربع)، تبدیل انباري به مسکونی به مساحت 38.85 
مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 1.75 مترمربع داراي راي بدوي شماره 

.2/92/5105 مورخه 1392/12/17 کمیسیون ماده صد می باشد
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در همکف به مساحت 0.65 مترمربع به نسبت راي -1

.کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 9.74 مترمربع به نسبت راي -2
تبدیل پیلوت به دو باب مغازه تجاري کال به مساحت 22.79 مترمربع.(در این خصوص  -3
.اشاره می گردد قسمتی از یک مغازه زیر راه پله قرار می گیرد).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -4
فضاي مسکونی در طبقات (اول و دوم) مجموعا به مساحت 4.56 مترمربع.(سال وقوع تخلف 

(1392.
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -5

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -7

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -8
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود  -9

.درصد می باشد
.در وضع موجود ملک فوق داراي فعالیت شغلی نمی باشد -10

به استناد خط پروژه شماره 560 به مساحت تقریبی 0.7 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي 
.عقب نشینی می باشد

**********
حالیه با توجه به نامه شماره 169265 مورخه 1398/09/19 دبیر محترم کمیسیون ماده صد و 
تصمیم شماره 2/98/13990 مورخه 1398/09/16 کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر بررسی 
موارد مطروحه در راي دیوان و اخذ مدارك رو مستندات الزم از مالک و همچنین گزارش 
بهنگام، اعالم می گردد اوال در خصوص مابه التفاوت فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 

114

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



2/97/12828 مورخه 1397/10/15 و راي تجدید نظر شماره 2/97/12922 مورخه 
1397/11/30 مبنی بر اعاده به وضع سابق بوده که در این خصوص متقاضی به دیوان مراجعه 
نموده و آراء دیوان با شماره دادنامه هاي 9809970904000023 مورخه 1398/01/18 و شماره 
9809970904000604 مورخه 1398/03/19 و شماره 9809970959003069 مورخه 

.1398/08/06 صادر گردید
در خصوص موراد مطروحه در نامه دیوان اعالم می گردد اوال تفکیک موارد تخلف در راي 
هاي صادره مربوط به دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد است ثانیا راي شماره 9096 مورخه 
1378/11/23 کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه یک باب مغازه به مساحت 17.3 مترمربع 
مربوط به قبل از دریافت پروانه مورد اشاره و قبل از ساخت بناي جدید (اعیان قدیمی) می 
باشد لذا تخلف جدید (تبدیل پیلوت به دو باب مغازه) کماکان باقی است.ثالثا کنسول سابقا 
جریمه گردیده و حالیه عدم رعایت عقب نشینی به مساحت 0.7 مترمربع اعالم گردیده که 

.این قضیه با کنسول جریمه شده متفاوت و مجزا 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 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,719,824,400(یک میلیارد و  هفتصد و  نوزده میلیون و  هشتصد و  بیست و  

چهار هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 227.49  2.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/03 2/99/14774 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه طباطبایی

2-2-10171-35-1-0-0 115
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/25 مورخ 1397/05 /11بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 415.26 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا به  مساحت کلی 227.49متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 16.47 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 16.47 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 16.47 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم بصورت طبقه مازاد   به مساحت 140.99متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 8.62 متر مربع -5

احداث اطاق در زیر شیروانی به مساحت 37.09 متر مربع (شایان ذکر است با توجه به -6
طرح تفصیلی جدید که مساحت  کمتر از 60 متر مربع به عنوان واحد تلقی نمیگردد  

مساحت 37.09 به عنوان یک اطاق در نظر گرفته میشود)
با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 6 متر مربع کسري فضاي سبز دارد ولی کسري -7

 .فضاي باز ندارد
با توجه به پروانه صادره سطح اشغال 60% و با توجه به تخلفات صورت گرفته سطح اشغال -8

.65% میباشد
سال وقوع تخلف 1398

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

*********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد 

  . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده  است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و 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 1,568,145,600(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  

هشت میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 155.57  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/19 2/99/14778 تجدید 
نظر

بلوار 
منظریه-خی
ابان 

میهن-کوچ
ه هشتم

2-3-10061-30-1-0-0 116

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا راي بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف ، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/33 مورخ 1398/04/25 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 691.2 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 146.99 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.31 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.56 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.56 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.56 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.14 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 8.58 مترمربع  -6
(الزم به ذکر است به مساحت 3.58 مترمربع با توجه به عدم رعایت حداکثر مساحت انباري 

زیرشیروانی مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد به 6 واحد مسکونی به  -7

مساحت 44.55 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8

.اضافه بنا مورد اشاره منجر به کسري فضاي باز به مساحت 39.06 مترمربع گردیده است -9
با توجه به نقشه هاي معماري فضاي سبز الزم تعبیه گردیده است. الزم به ذکر است  -10

.صدور پایانکار منوط به تامین اجراي فضاي سبز می باشد
با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد لیکن به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه 

.مشمول دو باب عوارض کسري پارکینگ خواهد گردید
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

از بابت تخلفات مشتمل بر 146.99 مترمربع اضافه بنا، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 
راهرو زیرشیروانی به انباري به مساحت 8.58 مترمربع و افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 
واحد به 6 واحد مسکونی داراي رأي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 2/99/14628 مورخ 
1399/02/21 و تجدید نظر شماره  2/99/14778 مورخ 1399/03/19 مبنی بر جریمه می 

.باشد
.خالف جدیدي مشاهده نگردید

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
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اشغال وضع موجود 81 درصد می باشد.(به میزان 16 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

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 308,952,000(سیصد و  هشت میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 36.78  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/17 2/99/14781 بدوي حاجی آباد 
-خیابان 
سردار 
-کوچه 
توحید

2-1-10148-83-1-0-0 117

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی)  پروانه احداث بنا شماره 
2/98/17 مورخه 1398/03/27 بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 428.15 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سقف سوم بوده و تا این مرحله داراي خالف به مساحت 

:کلی 36.78 مترمربع می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 22.43 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2.84 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3

.عدم اجراي زیرشیروانی به مساحت 20.15 مترمربع تا این مرحله -4
.رعایت حد نصاب فضاي باز می گردد -5

.بر اساس نقشه هاي ارائه شده رعایت حد نصاب فضاي سبز می گردد -6
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.76 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
.موجود 75.44 درصد می باشد

.حالیه متقاضی درخواست دریافت گواهی عدم خالف دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص احداث مغازه بدون مجوز  با 
عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 

ش 26638مورخ 98/02/27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 
3.326.400 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 665,280(ششصد و  شصت و  پنج هزار و  دویست و  هشتاد) ریال 
در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.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.

جریمه 29.98 65000  , 1350 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/19 2/99/14782 بدوي خیابان 
شریعتی-رو
بروي پاساژ 
دیلمان

2-1-10132-1-1-5-0 118

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب مغازه به شماره 866/3 برابر سند 
اجاره شماره 66275 مورخ 1363/04/03  (فاقد مساحت و طول حدود اربعه) به مساحت 
22.02 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 7.86 مترمربع می باشد.نوع فعالیت فروش 
.ابزاریراق وداراي تابلو تبلیغاتی به مساحت 4.90 مترمربع و به ارتفاع 1.30متر می باشد
از بابت مغازه و بالکن همزمانساز با مصالح فلزي بالمانعی ارایه نگردید.(سال تخلف با استناد 

به فیش برق ارایه شده 1350)
.جهت تکمیل گزارش نیاز به تهیه خط پروژه می باشد

//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
*********************************

با استناد خط پروژه شماره 415 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0.1 مترمربع می 
//.باشد

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 
67,401,600(شصت و  هفت میلیون و  چهارصد و  یک هزار و  ششصد)  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 10.03  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/19 2/99/14783 بدوي رشت 
-خیابان 
الکانی 
-کوچه 
اسالمی- 
کوچه  
 مجاهد

2-2-10028-27-1-0-0 119
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/189 مورخ 1396/12/26 بصورت 
4 ظبقه روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 780/4 متر 

. مربع صادر شده است
طی بازدید بعمل آمده  عملیات ساختمانی در حد اجرچینی و سربندي بوده و با توجه به 
 .بازدید بعمل امده داراي اضافه بنا به مساحت  9.66متر مربع نسبت به پروانه صادره میباشد

 کاهش بنا در همکف به مساحت 1.07 متر مربع-1
 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.07 متر مربع-2
 کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.07 متر مربع-3
 کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 1.07 متر مربع-4

 کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.07 متر مربع-5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 9.66 متر مربع-6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0.37 متر -7
 مربع

از بابت اجراي انباري در زیرشیروانی بیشتر از 5 متر مربع به مساحت 8.28 مترمربع -8
.صرفا  مشمول پرداخت عوارض درامدي می گردد

 .کسري فضاي سبز و باز ندارد
سال وقوع تخلف 1398

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

 .کسري پارکینگ ندارد
 . مشمول نما  منظر شهري میگردد ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 0.46 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول به مساحت 0.45 مترمربع، 
اضافه بناي طبقات دوم تا  چهارم ، هر یک به مساحت 16.24 مترمربع، اضافه بناي 
طبقه پنجم به مساحت 59.16 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 44.46 
متربع، تبذدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 41.03 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  2.25 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 
جریمه به مبلغ  1,468,756,800(یک میلیارد و  چهارصد و  شصت و  هشت میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 194.28  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 2/99/14785 تجدید 
نظر

-
دباغیان--د
هم

2-3-10142-8-1-0-0 120

در خصوص تراکم راي بدوي، مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 325,886,400(سیصد و  بیست و 
 پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 193.98  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 10 به 15 واحد، راي بدوي عیناً تایید 
می گردد.

ردتخلف 5  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 37 مورخ 1393/02/15 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1947/50 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 205/25 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 36/67 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16/24 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16/24مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16/24 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/16 مترمربع (به مساحت 42/92 مترمربع به  -6

صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 44/46 مترمربع (با توجه به احداث انباري  -7

زیرشیروانی)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 55/05 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد مسکونی به  -9

مساحت 331/58 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -10

.میزان عرض باقیمانده راه پله برابر 2/20 متر می باشد -11
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -12

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -13
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 193/98 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
الزم به توضیح است درخصوص کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت و سایر 
.تخلفات احتمالی مجددا پس از پیشرفت عملیات ساختمانی قابل بررسی خواهد بود
بابت اضافه بنا به مساحت 52/00  مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و 
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آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 14/02 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد 
.طی صورتجلسه شماره 2/98/13528 مورخ 1398/06/02 مبنی بر جریمه می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0/46 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/45 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16/24 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16/24 مترمربع -4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16/24 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 59/16 مترمربع (به مساحت 42/92 مترمربع به  -6

صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 44/46 مترمربع (با توجه به احداث انباري  -7

زیرشیروانی)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 41/03 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 10 به 15 واحد مسکونی به  -9

مساحت 331/58 مترمربع
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -10
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 
دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید، لیکن بر این اساس اضافه بنا 
خارج از تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی، به مساحت 193/98 مترمربع، به 

.عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
قابل ذکر است سال وقوع تخلف آیتم شماره 1 و 2 به صورت همزمانساز (1398) و آیتم هاي 

.شماره 3 الی 10 پس از راي مزبور (1398) می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 65/00 درصد می باشد. (به میزان 6/50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در 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 2/25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
 2,212,887,600(دو میلیارد و  دویست و  دوازده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  

هفت هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 292.71  2.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/17 2/99/14788 تجدید 
نظر

چهار -
برادران-مط
هري-بن 
بافنده

2-3-10254-47-1-0-0 121
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 77 
مورخه 1396/03/24 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 702.01 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 268.67 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 43.58 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.88 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 64.93 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 10.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/06/01) -5

.فعال رعایت پارکینگ می گردد -6
.رعایت ارتفاع پیلوت می گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما اجرا گردید)

در زمان صدور پروانه داراي دو درب 3 و 4 متري بوده و حالیه داراي دو درب 4.85 و 4.5 -9
 متري (بر اساس نقه هاي ارائه شده) می باشد.(در زمان صدور پروانه فاقد پارك حاشیه اي 

.است و افزایش طول درب مشمول احیاي پارکینگ نمی گردد)
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 32.86  -10
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 259.85 مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی (تبصره کلی 
شماره 7) به مساحت 32.86 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/99/14349 مورخه 
1399/02/27و راي تجدید نظر شماره 2/99/14788 مورخه 1399/03/17 کمیسیون ماده 

:صد می باشد و لذا حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه همکف به مساحت 0.34 مترمربع -1

.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه اول به مساحت 0.34 مترمربع -2
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه دوم به مساحت 0.34 مترمربع -3
.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه سوم به مساحت 0.34 مترمربع -4

.کاهش بنا به نسبت راي در طبقه چهارم به مساحت 0.34 مترمربع -4
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.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 10.52 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/06/01) -5
.همچنین نقشه هاي معماري می بایست یک گردش 360 درجه نمایند

 .مراتب جهت دستور 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 3 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
68,343,750(شصت و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  سه هزار و  هفتصد و  

پنجاه) ریال صادر میگردد .

جریمه 75  2
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/10 2/99/14791 تجدید 
نظر

پیرسرا-روب
روي 
دبستان 
بشارت-کو
چه کامران

2-2-10003-19-1-0-0 122

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 28610 مورخ 99/2/29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 769/300/000 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 153,860,000(یکصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 76.93  0
 

455625  , 1385 تبدیل غیر مجاز

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 
811,012(هشتصد و  یازده هزار و  دوازده) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 89.  2
 

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:

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



توضیحات بازدید حتراما  به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت اپارتمانی بوده که 
داراي صورت مجلس تفکیکی به  شماره 70342مورخ 1383/08/18 و پروانه ساختمانی به 
شماره 244 مورخ 1382/02/31 و پایانکار به شماره 25903مورخ 1383/08/07 بوده که 

بپیوست میباشد
طبق صورت مجلس و نقشه تفکیکی ارائه داده  شده از طرف متقاضی   داراي مساحت  به 

:شرح زیر میباشد
طبقه همکف  سه باب پارکینک به مساحت 54/59 متر مربع ، سه باب انباري به مساحت -1
12/51 متر مربع، ، راهرو و محوطه مسقف به مساحت 24/2 ،سرویس بهداشتی به مساحت 
 3/8 متر مربع و راه پله به مساحت 6/13 متر مربع   مجموعا به مساحت 101/23 متر مربع
طبقبه اول یک واحد  آپارتمان به مساحت 90/23 متر مربع و راه پله به مساحت 11متر -2

 مربع مجموعا به مساحت 101/23 متر مربع
طبقبه دوم یک واحد  آپارتمان به مساحت 90/23 متر مربع و راه پله به مساحت 11متر -3

 مربع مجموعا به مساحت 101/23 متر مربع
طبقه  سوم یک واحد  آپارتمان به مساحت 90/23 متر مربع و راه پله به مساحت 11متر  -4

 مربع مجموعا به مساحت 101/23 متر مربع

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

حالیه با توجه به بازدید بعمل امده و  اضافه نمودن 3 باب مغازه در همکف  با توجه به نقشه 
:برداري  ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در   همکف به مساحت 0.37مترمربع به دلیل خطا در محاسبه یابی (سال وقوع  -1
(1385

با توجه به اینکه سابقا  فاقد مغازه در همکف بوده و در وضع موجود 3 باب مغازه اضافه   -2
.نموده داراي تبدیل همکف به تجاري به مساحت 31/5 متر با سال وقوع 1385 میباشد

احداث مغازه در همکف به مساحت 45/43 متر مربع (سال وقوع 1385)-3
 .با توجه به تخلفات صورت گرفته داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد  -4
به استناد پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق رعایت ضوابط طرح تفضیلی مطابق 

ضوابط روز الزامی است
*********************************************************

**************************
از بابت موارد  اضافه بنا در همکف به مساحت 0.89متر مربع - تبدیل و احداث مغازه به 
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مساحت 76.93 متر مربع و 3 باب کسري پارکینگ داراي راي بدوي به شماره 2/98/13895
 مورخ 1398/09/10  راي تخریب و راي کمیسیون  تجدید نظر به شماره 2/99/14791 مورخ 

.1399/03/10 بصورت جریمه بوده که بپیوست مدارك میباشد
حالیه با توجه به درخواست متقاضی در خصوص پروانه و پایانکار همزمان و ارائه  کروکی 
نقشه برداري ممهور به مهر نظام مهندسی توجه به مساحت همکف که فقط درقسمت پیلوت 
 .(مسکونی ) داراي کاهش بنا نسبت به راي صادره به مساحت 0.52 متر مربع میباشد
داراي نامه میراث به شماره 992/131/9166 مورخ 1399/11/21 بوده که به شماره 231886 
مورخ 1399/11/25 ثبت در اتوماسیون این منطقه گردیده و اعالم نموده که صدور پروانه و 
پایانکار همزمان از اداره میراث امکان پذیر نمیباشد(نامه بپیوست مدارك میباشد)
مراتب جهت استحضار صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
سایبان فلزي بمساحت 3 مترمربع ،  بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,830,000(یک میلیون و  هشتصد 
و  سی هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 3  0.5
 

1220000  , 1398 احداث سایه بان بدون مجوز 1399/03/27 2/99/14793 تجدید 
نظر

-15 
خرداد--بیان
ي دوم

2-3-10064-27-1-0-0 123

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت پروانه و پایانکار مندرج در سیستم صادر گردیده و پس از 
آن اقدام به احداث سایبان فلزي به مساحت تقریبی 3 مترمربع در منتهی الیه حد جنوب 

.غربی حیاط نموده اند.(سال وقوع تخلف 1398)
.کسري پارکینگ ندارد

حالیه مالکین با ارائه نقشه جانمایی جدید پارکینگ درخواست اصالح چیدمان پارکینگ با 
همان تعداد را دارند که با توجه به بازدید بعمل آمده نقشه و چیدمان جدید به دلیل قرار 
گیري قسمتی از پارکینگ شماره 5 در زیر سایبان خالف ساز فوق الذکر مورد تایید نمی 

.باشد.(ضمنا چیدمان جدید و قدیم به پیوست پرونده می باشد)
رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 

.الزامیست
.مراتب جهت دستور 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 392,985,600(سیصد و  نود و  دو میلیون و  نهصد 

و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 29.24  4
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/10 2/99/14794 تجدید 
نظر

منظریه -  
خیابان  
تابان شمالی

2-3-10039-65-1-0-0 124
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف از حیث رعایت موازین قانونی ، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/10 2/99/14794 تجدید 
نظر

منظریه -  
خیابان  
تابان شمالی

2-3-10039-65-1-0-0 124

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 1,589,817,600(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  

نه میلیون و  هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 157.72  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 

تأیید می گردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/124 مورخ 1397/12/25 به 
صورت 4 طبقه روي مغازه به انضمام زیرزمین در 2 واحد مسکونی و 5 واحد تجاري به 

مساحت کلی 1123/29 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت 
.(سربندي انجام نشده و دیوارچینی مغازه ها اجرا نگردیده) می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 168/84مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 26/04 مترمربع -1

اضافه بنا به صورت توسعه تجاري در همکف به مساحت 12/16 مترمربع -2
تبدیل مسکونی  (پیلوت و راه پله و آسانسور مسکونی) به تجاري در همکف به  -2-2

 مساحت 7/42 مترمربع
اضافه بنا به صورت توسعه بالکن تجاري  به مساحت 7/52 مترمربع -1-3

تبدیل مسکونی  (راه پله و آسانسور مسکونی) به بالکن تجاري در نیم طبقه به  -2-3
مساحت 2/14 مترمربع

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/78 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25/78 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25/78 مترمربع -6

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 45/78 مترمربع (به مساحت 20 مترمربع با توجه به  -7
عدم رعایت 2 متر عقب سازي)

با توجه به عدم سربندي مساحت زیرشیروانی براساس زیربناي پروانه صادره تکمیل  -8
.گردیده است

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9
مساحت 8/56 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 3/15 متر می باشد)

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 4 واحد به مساحت  -10
281/26 مترمربع

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -11
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -12

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 29/96 مترمربع می باشد -13
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 9/90 مترمربع می باشد -14

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی مجدد و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم 
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تعبیه رمپ دسترسی به زیرزمین جهت پارکینگ، درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در 
.زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

همچنین دیوارگذاري واحدهاي تجاري صورت نگرفته است که متعاقبا در نقشه برداري نیز 
صرفا زیربناي کل تجاري ورود گردیده است، لذا با توجه به نقشه معماري ممهور به مهر ناظر 
سازه ساختمان، مغازه ها به صورت 5 باب ترسیم گردیده است(مطابق با پروانه ساختمانی) 

.که تعداد واحدهاي تجاري نیز به همین تعداد ورود اطالعات گردیده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 73/40 درصد می باشد.(به میزان 4/90 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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 1,933,344,000(یک میلیارد و  نهصد و  سی و  سه 

میلیون و  سیصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 191.8  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/19 2/99/14796 تجدید 
نظر

منظریه-عبا
س 

رشیدي-کو
چه دوازدهم

2-3-10058-23-1-0-0 125
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره2/96/221 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 595.16 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 163.51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 36.47 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.47 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.47 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.47 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.63 مترمربع (با توجه به احداث انباري در  -5
زیرشیروانی)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 28.29 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 23.53 مترمربع می باشد -8

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 6 مترمربع می باشد -9
.عرض باقیمانده راه پله برابر 2.5 متر می باشد -10

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -11
کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و عدم 

.کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد.(به میزان 17 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,362,984,000(یک 

میلیارد و  سیصد و  شصت و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال عیناً 
تأیید می گردد.

جریمه 162.26  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/24 2/99/14810 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی-خیا
بان تابان 
شمالی-کوچ
ه نوبخت
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/6  مورخ 1397/04/11 به 
صورت 5 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی  به مساحت کلی 1234.32 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه در مرحله اتمام سفت کاري ودر حال انجام  آجر چینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:123.44 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.21 مترمربع (عالوه بر آن به مساحت 9.47 متر مربع نیز  -1

 به صورت سایه کنسول بوده که باید صرفا عواض درآمدي آن پرداخت گردد)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.88مترمربع (سال وقوع 1398) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 16.88 مترمربع (سال وقوع 1398)-6

افزایش بنا  در زیرشیروانی  به مساحت 1.7 متر مربع (سال وقوع 1398) قابل ذکر است -7
.قسمتی به صورت بام تهرانی و قسمتی به صورت سایبان اجرا شده است

اضافه بنا از بابت احداث راه پله و آسانسور به بام آخر به مساحت 33.13 متر مربع (سال -8
وقوع 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 19.65  مترمربع (سال وقوع 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیر شیروانی به مساحت  9-19.17
متر مربع می باشد(سال وقوع 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی  به -10
مساحت 20.87 مترمربع (صرفا مشمول عوارض درامدي)

.کسري پارکینگ ندارد -11
الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله 1.10 متر می باشد

.براساس نقشه  معماري ارائه شده فضاي سبز و باز  رعایت می گردد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نگردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
با توجه به عملیات ساختمانی و عدم اتمام آجر چینی و مشخص نبودن تعداد واحد ها  ،  

 .کسري فضاي سبز و باز و کسري پارکینگ  مجددا قابل بررسی می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 62.63 درصد می باشد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 

مازاد بر تراکم همکف و طبقات و زیرشیروانی، راي به جریمه به مبلغ 604,588,800
(ششصد و  چهار میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 92.64  2
 

3360000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/31 2/99/14812 بدوي گذر حاج 
آقا 

بزرگ-کوچ
ه فرامرزي
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با توجه به اینکه مقدار تخلف اعالمی مربوط به تراکم اعطایی مشمول تباصر ماده صد 
قانون شهرداریها نمیباشد لذا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را نداشته و به رد 

آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1.48  0
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 30 مورخ 1390/01/17 بصورت 4طبقه بر 
روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 1048/05 متر مربع 

 .صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد   اتمام سفت کاري و نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 279.25 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 18/97متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3/74 متر  -1
مربع  بصورت سرویس بهداشتی بصورت جداساز بوده و  فاصله 2 متر از ملک مجاور رعایت 

 . نشده است
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14/97متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 14/97متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 14/97متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 14/97متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 200.4 متر مربع  که از این مقدار به مساحت   -6

   ( 186/61 متر مربع بام مسطح (بام تهرانی ) اجرا گردیده است
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -7
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 1/48 متر مربع در همکف بعنوان 

. .تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
با توجه به گزارشهاي موجود در سیستم سال وقوع تخلف 1394

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

********************************************
از بابت تخلفات به مساحت 92.64 متر مربع (طبقه همکف 18.97 متر مربع - طبقه اول ، دوم 
، سوم  و چهارم هر کدام به مساحت14.97 متر مربع (مجموع 44.91 متر مربع ) و زیر 

شیروانی به مساحت 13.79 متر مربع )  و همچنین تبصره ماده 7 به مساحت 1.48 متر مربع  
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14812 مورخ 1399/03/31 بوده که بپیوست  

.مدارك میباشد
حالیه با توجه به اینکه در زمان ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد  با توجه به اینکه 4 
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طبقه مجاز به احداث  بام تهرانی نمیباشد قید گردیده بوده که در زمان پایانکار بایستی بام 
تهرانی را تخریب نموده و  زیرشیروانی اجرا نماید که با توجه به درخواست متقاضی که به 
شماره 156305مورخ 1399/08/14 ثبت در اتوماسیون این منطقه گردیده است تقاضا داشته 
تا بام تهرانی را در وضع موجود حفظ نماید و مجددا پرونده با توجه به توضیحات فوق الذکر 

به کمیسیون محترم  ماده صد ارسال میگردد
با توجه به توضیحات فوق الذکر داراي اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 186.61 متر مربع 
( بصورت بام مسطح  میباشد. (سال وقوع 1394- همزمان با مابقی تخلفات فوق الذکر

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

 .کسري پارکینگ ندارد
 مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3560000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/02 2/99/14813 بدوي خیابان 
آزادي-خیاب
ان تابان 
شمالی-بن 
بست الله
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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 1,238,132,400(یک میلیارد و  
دویست و  سی و  هشت میلیون و  یکصد و  سی و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 115.93  3
 

3560000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/77 مورخ 1397/09/10 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 692.96 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله اجراي اسکلت (فلزي) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 103.64 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 25.04 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.04 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25.04 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.52 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 5.41 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 12.29مترمربع (الزم به توضیح است عرض باقیمانده راه پله برابر 2.50 متر می 

باشد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 22.68 مترمربع می باشد -8
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 41.33 مترمربع می باشد -9

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی راه دسترسی به انباري و اتاق  -10
تاسیسات پیش بینی شده از زیر راه پله و به ارتفاع 1.20 متر بوده لذا عمال راه دسترسی به 
انباري مهیا نبوده و جهت دسترسی عمال پارکینگ شماره 2 حذف می گردد. لذا داراي یک 

.باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 71.30 درصد می باشد.(به میزان 9.30 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
همچنین الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه ساختمانی اسکلت به صورت بتنی بوده و 

.حالیه در وضع موجود به صورت اسکلت فلزي اجرا گردیده است
داراي شکواییه به شماره اتوماسیون 222189 مورخ 1398/12/01 همسایه شمالی مبنی بر 
این که با توجه به طراحی پنجره هاي متعدد، پالك متشاکی داراي اشرافیت به پالك ایشان 

.می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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**************************
برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14588 مورخ 1399/02/15 ، طی بررسی 
شکواییه ثبت شده توسط واحد تخلفات، شکواییه مزبور مربوط به کد نوسازي 
.73-10039-3-2 (خانم منیژه زیبا و شرکاء) بوده و مرتبط با این پرونده نمی باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
**************************

از بابت تخلفات صورت گرفته مشتمل بر اضافه بنا به مساحت 103.64 مترمربع، بناي مازاد بر 
تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 12.29مترمربع 
و یک باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره راي 2/99/14813 

.مورخ 1399/04/02 مبنی بر جریمه می باشد
برابر بازدید مجدد صورت گرفته در محل با توجه به اصالح راه پله موجود همکف در 
ساختمان و ایجاد راه دسترسی به انباري ها (ارتفاع تقریبی 2.10 متر) از زیر راه پله، عمال 

.موضوع یک باب کسري پارکینگ منتفی می باشد
گزارش مزبور با توجه به درخواست متقاضی به شماره اتوماسیون 61427 مورخ 1399/04/14 

.تنظیم گردیده است
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي طبقه سوم و چهارم، هر یک به مساحت 28.82 مترمربع، مازاد 
انباري به مساحت 1.33 مترمربع، تغییر جانمایی جمعاً به مساحت 18 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 646,548,000(ششصد و  چهل و  شش میلیون و  پانصد و  چهل و  
هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 76.97  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/22 2/99/14815 بدوي خیابان 
دکتر 

حشمت چله 
خانه-کوچه 
خیراندیش

2-2-20104-178-1-0-0 129
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی (اصالحی) 
شماره 2/97/74 مورخه 1397/09/05بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري 

.زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1195.75 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133.75 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.47 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
مسکونی در طبقات به مساحت 2.32 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.5 متر 
است).(از این مقار به مساحت 1.16 مترمربع سال وقوع تخلف 1398 و مابقی به مساحت 1.16 

.مترمربع سال وقوع تخلف آن 1399 می باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -8

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 45 مترمربع بابت تغییر  -10

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به عدم دیوار گذاري مشرف به شارع در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا و  -14

.پس از اجراي دیوار مذکور اظهار نظر می گردد
.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -15

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.8 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16
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.موجود 67.81 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 76.11 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه 
پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی به مساحت 2.66 مترمربع و  همچنین بناي 
مازاد برتراکم به مساحت کلی 27 مترمربع بابت تغییر جانمایی داراي راي بدوي شماره 
2/98/14337 مورخه 1398/12/14 و راي تجدید نظر شماره 2/99/14552 مورخه 

1399/02/01 کمیسیون محترم ماده صد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می 
:باشد

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1
.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2

.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -3
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -4

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -5
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد).(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 18 مترمربع بابت تغییر  -6

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1399)
کاهش بنا مازاد بر تراکم به نسبت راي از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه  -7

.نمودن به فضاي مسکونی در طبقات به مساحت 0.34 مترمربع
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/04/15 2/99/14817 بدوي نقره 
دشت-گوهر
ي-اشرف

2-2-10162-29-1-0-0 130

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 مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 493,516,800(چهارصد و  نود 

و  سه میلیون و  پانصد و  شانزده هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 73.44  2
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/115 مورخ 1398/10/10 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 660.18 مترمربع صادر 
گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده وبراساس کروکی نقشه برداري ارائه 
شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به مساحت کلی 72.12 مترمربع برخالف 

:مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.65 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.32 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.32 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 21.32 مترمربع -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.51 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 0.84 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی(به کسر آیتم  -7
5) به مساحت 0.15 مترمربع

تعداد واحدهاي مسکونی (مطابق نقشه هاي معماري) از 5 به 6 واحد افزایش یافته فلذا  -8
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحدهاي مسکونی به مساحت کلی 55.78 

.مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش عرض درب ورودي پارکینگ بایستی عوارض  -9
درآمدي مربوط به یک باب پارکینگ مسکونی را پرداخت نماید- ضمنا تایید نهایی پارکینگ 
شماره 1 در زمان پایان کار و پس از تست عملی در محل امکان پذیر خواهد بود. )

.رعایت فضاي سبز می گردد ولی فضاي باز به مساحت 36.31 مترمربع رعایت نمی گردد -10
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
از بابت اضافه بنا به مساحت 71.61 مترمربع و کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید 
به مساحت 1.83 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/99/14817 مورخ 

:1399/04/15 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.51 مترمربع(همزمانساز -سال 1399)-1

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -2
طبقات به مساحت 0.99 مترمربع(نسبت به راي)

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -3
0.15 مترمربع(همزمانساز -سال 1399)
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//.درخواست عدم خالف دارد
در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 5 واحد، راي بدوي عیناً تأیید می 

گردد.
ردتخلف 1  0

 
3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/21 2/99/14818 تجدید 

نظر
نقره 
دشت-بن 
بست بنفشه 
دوم

2-2-10201-13-1-0-0 131

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف و طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 22.61 مترمربع، اضافه بناي طبقه 
پنجم به مساحت 41.91 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 5.76 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  به  1.5 برابر ارزش 

معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  810,028,800(هشتصد و  ده میلیون و  بیست و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 160.72  1.5
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/184 مورخ 1396/12/26 به 
صورت 5 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 728.95 مترمربع صادر 
.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 160.72 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.61 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.61 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.61 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.61 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.61 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 41.91 مترمربع (به مساحت 19.30 مترمربع به علت  -6

عدم رعایت دو متر عقب ساز می باشد)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.76 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم مساحت 5.50 مترمربع از بابت اجراي یک باب انباري مازاد بر ضوابط  -8
طرح تفصیلی

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 واحد به 5 واحد به مساحت  -9
76.7 مترمربع

 . پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما  اجرا شده است -10
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 46.31 مترمربع می باشد -11

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 39.98 مترمربع می باشد -12
.با توجه به نقشه هاي معماري  کسري پارکینگ ندارد -13

.برخالف ضوابط طرح تفصیلی جهت 5 واحد مسکونی 6 باب انباري احداث گردیده است -14
از بابت تخلفات مشتمل بر اضافه بنا به مساحت 160.72 مترمربع و افزایش تعداد واحد از 4 
به 5 راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14818 مورخ 1399/03/21 مبنی بر جریمه 

.می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به صورت بناي مازاد بر تراکم مساحت 5.50 مترمربع از بابت اجراي 

یک باب انباري مازاد بر ضوابط طرح تفصیلی می باشد.(به صورت همزمانساز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

  با توجه نامه شماره 38967 مورخ 1399.03.17 شهرداري منطقه و ارائه تعهد نامه 
محضري شماره 360351 مورخ 1399.03.08دفتر خانه اسناد رسمی شماره 9 رشت ، 
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

75.07  0
 

219375  , 1382 1399/03/25 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14824 بدوي تختی-کوچ
ه سهند
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توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده  
داراي  سند مالکیت اعیان  بشماره ثبتی 86/83  بصورت  خانه مشتمل بر دکاکین  میباشد 
از بابت عرصه داراي سند اجاره اوقاف و امور خیریه رشت  بشماره 25689-96/9/13 از 

. دفترخانه شماره 115 رشت  میباشد
وضعیت موجود مکان فوق  به صورت یکباب خانه قدیمی و دوباب مغازه باب اول بصورت دوبر 
فاقد فعالیت شغلی و باب دوم به انضمام  محوطه  و یک باب اعیان یک طبقه به صورت 
آژانس بانوان، مورد استفاده قرار میگرفته که کامال جمع آوري شده فاقد فعالیت شغلی 
مربوط به قبل از بالمانع بوده  و یک باب اعیان مسکونی یک و نیم طبقه بوده از بابت موارد 
فوق  داراي بالمانع بشماره 2/8093- 82/3/11 و 3/33/3651-82/3/11 میباشد برابر نقشه 
برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس حسین یگانه  داراي پروانه 
اشتغال بشماره 00029-600-11 مساحت اعیان مسکونی در همکف بسطح 93/79 متر مربع  
و بر روي آن نیم طبقه بسطح 32/70 متر مربع و مساحت دوباب مغازه بسطح 32/36 متر 
مربع و مساحت اعیان جداساز مسکونی بسطح 48/50 متر مربع کل اعیان بمساحت 
207/35 متر مربع و همچنین  از بابت   تعمیرات جزئی شامل : سیمانکاري ، کاشیکاري ، 
نصب درب کنترلی ، چکه گیري ، سیمانکاري و کاشیکاري محوطه  مسکونی ، تعویض حفاظ  
نرده آهنی  موجود و اجراي آن بصورت درب کنترلی . داراي مجوز تعمیرات جزئی بشماره 

. 2/33/323810-97/12/27 میباشد

حالیه وضع موجود مالک برخالف مجوز صادره کل سربندي مغازه ها را جمع آوري نموده و 
.نسبت به تعویض سربندي بدون افزایش ارتفاع  اقدام نموده است

 
به استناد خط پروژه شماره 2226 داراي عقب نشینی به مساحت 75/07 مترمربع ( از این  
مقدار بسطح  تقریبی 11 متر مربع از عرصه و مابقی بسطح 64/07 متر مربع از اعیانات) می 
باشد. الزم بذکر است : از بابت عقب نشینی  برابر نامه کمیسیون محترم بشماره ش ر 
-19172-99/2/16 داراي تعهد نامه ثبتی بشماره 360351-99/3/8 از دفترخانه شماره 9 

. رشت میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي 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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/02 2/99/14826 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي-خط 
ماشین-کو
چه 

پرویزي-نب
ش کوچه 
ریحانی

2-1-10025-8-1-0-0 13
3

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات و احداث طبقه مازاد با توجه به تایید استحکام بنا توسط 

کارشناس رسمی دادگستري به موجب نظریه شماره 39534 مورخ 99/03/17 بااعمال  
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 

8,582,212,800(هشت میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  دو میلیون و  دویست و  دوازده 
هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 851.41  3
 

3360000  , 1395
 , 1396

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

کاربري مربوطه

درخصوص مقدار تخلف مربوط به تراکم اعطایی با توجه به اینکه مشمول تباصر ماده 
صد قانون شهرداریها نمی باشد لذا به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 729.84  0
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه 1 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 5456 مورخ 99/01/25  

ارزش سرقفلی به مبلغ 2.185.500.000  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 437,100,000(چهارصد و  سی و  هفت میلیون و  یکصد هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 14.57  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز

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 2  0
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 149 مورخ 1394/12/27 بصورت 6 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام  درزیرشیروانی  در 18 واحد مسکونی به مساحت کلی 

 .2145/34 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حدشروع نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 886/45 متر 

:مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 97/23 متر مربع که از این  مقدار به مساحت 41/61 متر  -1
مربع بصورت سایه کنسول بوده و به عنوان تخلف ساختمان محسوب نمیگردد و  صرفا شامل 

  .عوارض درآمدي میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 137/01 متر مربع-2
 اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 137/01 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 137/01 متر مربع-4

 اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 137/01 متر مربع-5
 اضافه بنا  درطبقه پنجم به مساحت 205/49 متر مربع-6
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 30/59 متر مربع-7
اضافه بنا  در راه پله به بام به مساحت 5/1 متر مربع-8
 تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 14/57 متر مربع-9

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 6/57مترمربع-10
بناي مازاد برتراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر به مساحت 17/56 متر مربع -11
(شایان ذکراست طبق پروانه صادره   طبقه 6 فقط بصورت انباري و راهرو میباشد) (فقط 

مشمول عوارض درآمدي میگردد)
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 4 در طبقه 12-5

 داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري-13
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی -14
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 155/26 متر مربع در همکف و به 
مساحت 574/58 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 729/84 متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
با توجه به بررسی پرونده وگزارش  تخلف سال 1395 که در حد اراماتور بندي بوده  سال 

13
3
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 .وقوع تخلف در همکف سال 1395  ومابقی تخلف سال 1396 میباشد
داراي دو نامه  شکایتی از همسایه مجاور  که یکی به شماره 228219 مورخ 1398/12/13 و 
دیگري به شماره 217625 مورخ 1398/11/26  ثبت در اتوماسیون این منطقه گردیده و 
اذعان نموده اند که ساخت ساختمان وتخلفات صورت گرفته منجر به جلوگیري از نور و 

 . خسارت به شاکی  شده است
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
  .مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

.رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد 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 2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
346,214,400(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  دویست و  چهارده هزار و  چهارصد) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 51.52  2
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/05/11 2/99/14835 بدوي خیابان امام 
خمینی ، 
کوچه 
استقامت

2-1-10138-30-1-0-0 134

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 3,787,862,400(سه میلیارد و  هفتصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  
هشتصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 375.78  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 25 
مورخه 1396/02/17 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 8 واحد 
مسکونی و به مساحت کلی 1069.71 مترمربع صادر گردیده است.(پروانه مذکور دوبار تا 

.کنون تمدید گردیده است)
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 375.78 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 70.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 70.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 70.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 70.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 91.98 مترمربع که از این مقدار به مساحت 21.03  -5
مترمربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي در حد شمالی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.39 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -7
.صادره به مساحت 2.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/06/01)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.23 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

.با توجه به عدم دیوار گذاري محوطه، در خصوص عقب نشینی متعاقبا اظهار می گردد -12
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 51.52  -13
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1399)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.95 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14

.موجود 80.87 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 375.78 مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی (تبصره کلی 
شماره 7) به مساحت 51.52 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/99/14835 مورخه 
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:1399/05/11 کمیسیون ماده صد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -1

.صادره به مساحت 2.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/06/01)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.23 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -2
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.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 372,607,200(سیصد و  هفتاد و  دو میلیون و  ششصد و  هفت هزار و 
 دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.93  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/15 2/99/14836 بدوي خمیران 
زاهدان-روب
روي کانون 
پرورشی-ك
وچه 
نوشادل

2-3-10193-180-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/132 مورخ 1397/12/27 
بصورت3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 

 .813.57 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 56.67 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 2.49 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 18.06 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 18.06 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 18.06متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 33.55 متر مربع -5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6

طبقات اول تا سوم به مساحت 17.16 متر مربع (عرض راه پله 2.45 متر )
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی  به مساحت  -7

 0.1متر مریع
سال وقوع 1398

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

**********************************************
 .به مساحت 1.2 متر مربع کسري فضاي سبز داشته ولی کسري فضاي باز ندارد

 .کسري پارکینگ ندارد 
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص عقب نشینی راي بدوي عیناً تأیید می گردد. رعایت عقب 
نشینی

51.7  0
 

3560000  , 1395 1399/04/01 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14845 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی 
-کوچه 
سینما 
 سعدي

2-2-20116-46-1-0-0 136

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، 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 133,912,520(یکصد و  سی و  سه 
میلیون و  نهصد و  دوازده هزار و  پانصد و  بیست) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 32.87  2
 

3560000  , 1347
 , 1395

تبدیل غیر مجاز

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض و قدمت بنا که مربوط به پیش از تصویب طرح جامع شهري می باشد 

ضمن نقض راي بدوي، کمیسیون با تکلیفی مواجه نمی باشد.

سایر 248.91  0
 

69000  , 1347 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ  عرصه و اعیان یکبابخانه قطعه اول 
.تفکیکی به شماره 1111/11 به مساحت 228 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

در وضع موجود پالك مزبور به صورت 1 باب تجاري در همکف و نیم طبقه و 1 واحد مسکونی 
.در طبقه اول برابر نقشه برداري وضع موجود می باشد

.از بابت کل ساختمان مزبور داراي بالمانع شماره 20294 مورخ 1363/06/04 می باشد
همچنین با توجه به بالمانع شماره 2/33/110943 مورخ 1392/11/03 داراي زیربنا به مساحت 
210/18 مترمربع در همکف، 116/89 مترمربع در نیم طبقه و به مساحت 189/31 مترمربع در 

.طبقه اول می باشد
:با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 21/09 مترمربع نسبت به بالمانع صادره -1
اضافه بنا به مساحت 11/22 مترمربع در نیم طبقه به صورت همزمانساز و قبل از بالمانع و  -2

به علت خطا در مساحت یابی
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  14/34 مترمربع به صورت همزمانساز و قبل از بالمانع  -3

و به علت خطا در مساحت یابی
تبدیل بخشی از تراس موجود در طبقه اول به بناي مفید واحد مسکونی به مساحت  -4

18/53 مترمربع (سال وقوع 1395)
همچنین در همکف و طبقات اقدام به تعمیرات کلی به صورت تخریب بخشی از دیوارها و  -5
احداث دیوارهاي جدید، احداث آسانسور در همکف و طبقات و کفسازي و .... گردیده 

است.(سال وقوع 1395)
درخصوص واحد تجاري موجود در پالك، با توجه به گواهی واحد درآمد و تخلفات  -6

ساختمانی در طبقه همکف برابر بالمانع سال 1392 بخشی به عنوان مغازه به مساحت 18/75
 مترمربع قابل استفاده بوده که جهت آن بالمانع صادر گردیده است. درخصوص مابقی 
زیربناي تجاري برابر تصاویر ضمیمه و همچنین برابر گزارش هاي ضمیمه پرونده در سال 
1384 همکف شامل کارگاه نانوایی و بالکن آن مورد استفاده به عنوان انبار آرد و طبقه اول 
به عنوان واحد مسکونی اعالم گردیده است لیکن به جز بخشی از آن به مساحت 18/75 
مترمربع درخصوص مابقی زیربناي تجاري بالمانع یا سوابقی رویت نگردید. (سال تبدیل با 

توجه به پروانه کسب ضمیمه 1361)
به استناد خط پروژه شماره 385 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 44/20 مترمربع  -7

.از اعیان هر طبقه و به مساحت 7/50 مترمربع از عرصه می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

****************************************
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با توجه به ارائه مستندات مجدد توسط متقاضی مبنی بر دایر گردیدن کارگاه و کوره نانوایی، 
.لذا سال وقوع مربوط به بند 6 ، سال 1347 می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 

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 916,070,400(نهصد و  شانزده 

میلیون و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 136.32  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/04 2/99/14848 بدوي خیابان 
آزادگان-خی
ابان 

نادرصفایی-
بن بست 
سوم

2-3-10180-10-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/38 مورخ 1397/06/12 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 918.30 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:127.08 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 31.77 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 31.77 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.77 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.77 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 56.85 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 9.24 مترمربع(عرض موجود راه پله در حدود 1.10 متر می باشد.)
کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش تعداد و عرض درب پارکینگ بایستی عوارض  -7

4 باب پارکینگی که به اینصورت تامین نموده را پرداخت نماید.)
به علت تخلفات فوق داراي 9.40 مترمربع کسري فضاي سبز و 18.93  مترمربع کسري  -8

.فضاي باز می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 61.21 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 71 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1398 می باشد

13
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 660,000,000(ششصد و  شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/25 2/99/14853 تجدید 
نظر

امام 
خمینی-گذ
ر حاج آقا 
بزرگ-مهربا
ن

2-2-20116-161-1-0-0 13
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 39515  مورخ 1399.03.17  ارزش سرقفلی 
به مبلغ16.093.333.000 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 
3,218,666,600(سه میلیارد و  دویست و  هجده میلیون و  ششصد و  شصت و  شش 

هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 179.86  0
 

3300000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/03/25 2/99/14853 تجدید 
نظر

امام 
خمینی-گذ
ر حاج آقا 
بزرگ-مهربا
ن

2-2-20116-161-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره2/97/99
 مورخه 1397/11/10 بصورت 2 طبقه روي مغازه در 2 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به 

.مساحت کلی 421.5 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي کاهش بنا به مساحت کلی 3.93 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 1.31 مترمربع -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.31 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 1.31 مترمربع -3

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 52.57  -4
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل طبقه اول به تجاري به مساحت 126.29  -5
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)

.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -6
کاهش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد به 1 واحد و افزایش تعداد واحد تجاري از 1 واحد  -7

.به 2 واحد.(سال وقوع تخلف 1397)
.داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1397) -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما اجرا گردیده است)
.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -11

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.1 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 65.48 درصد می باشد

**********
حالیه متقاضی نامه شماره 982/131/7018 مورخه 1398/08/22 وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگري و صنایع دستی (اداره کل گیالن) با شماره 150323 مورخه 1398/08/23 ثبت در 

شهرداري ارائه نموده که طی آن اعالم گردیده ضوابط اعالم شده در نامه شماره 
972/131/4308 مورخه 1398/05/14 در زمان ساخت بنا رعایت گردیده و خالفی از نظر این 

.اداره کل صورت نپذیرفته است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب 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 
249,446,400(دویست و  چهل و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل و  شش هزار و  

چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 37.12  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/02 2/99/14854 بدوي آزادگان 
پشت 
دبیرستان 
بهشتی 
-حاتم

2-3-10183-24-1-0-0 139

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
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/8 مورخ 1397/04/19 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 1 واحد اداري به مساحت کلی 421.62 مترمربع صادر گردیده است. 

حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد.(آسانسور نصب نگردیده است)
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 37.12 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.56 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.56 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.56 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.56 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 37.12 مترمربع (از این مقدار به مساحت 28.08  -5
مترمربع به صورت تراس روباز بوده که به مساحت 9.04 مترمربع به صورت کنسول رو به 

شارع می باشد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6

داراي راي کمیسیون ماده 5 برابر بند 1 صورتجلسه مورخ 1396/12/23 به شرح زیر می  -7
:باشد

به جهت احداث بنا بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت با سطح اشغال 80 درصد پس از تعریض 
استفاده از خرپشته جهت استقرار اتاقک آسانسور و راه پله و فضاي مشاعی و فضاي آرشیو 
و تایسات مرکزي به مساحت 58.26 مترمربع با کد ارتفاعی 15.76 متر و احداث انبار کتاب 

.حداکثر به ارتفاع 2.4 متر و تامین پارکینگ به تعداد دو خودرو موافقت گردید
.که رعایت موارد فوق گردیده است

یک باب کسري پارکینگ فرهنگی (الزم به توضیح است پارکینگ مورد نیاز6 باب می  -8
باشد که دو باب تامین گردیده و سه باب نیز در زمان صدور پروانه کسري پرداخت گردیده 

است)
.در محل ورودي داراي پله رو به شارع به عمق تقریبی 0.3 متر رو به کوچه می باشد -9

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 79.50درصد می باشد.(به میزان 0.5 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ها، در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی(اتاق) با اعمال  

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
239,601,600(دویست و  سی و  نه میلیون و  ششصد و  یک هزار و  ششصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر می گردد.

جریمه 23.77  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/14 2/99/14856 تجدید 
نظر

لب آب 
خیابان 
جوان- 
کوچه الله

2-1-10045-16-1-0-0 140

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 87,948,000(هشتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  

هشت هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 17.45  1.5
 

3360000  , 1396
 , 1398

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1396/02/23 به مساحت 
799/96 مترمربع و گواهی عدم خالف به شماره 301274 مورخ 1398/10/10 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور درزیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 929 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  بهره برداري کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج به مساحت کلی 133.65 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 11.94 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 26.79 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 26.79 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 26.79 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 41.34متر مربع-5
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.45 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 5.48 متر مربع (عرض راه پله بصورت میانیگین 2.6 متر 

میباشد)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 22/61 متر مربع در همکف و به 
مساحت 127/40 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 150/01متر مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
  تبدیل بخشی از همکف به اتاق (مسکونی ) به مساحت 23.77 متر مربع -9

بناي مازاد بر تراکم از بابت اجراي انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6.14 -10
 متر مربع

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 6.54 متر مربع-11
سال وقوع  تخلف 1398

شایان ذکر است که در زمان عدم خالف زیرشیروانی بصورت کامل اجرا نشده بوده و مساحت 
انباري ها مشخص نبوده و در زمان عدم خالف مساحت زیرشیروانی طبق پروانه صادره شده 

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

از بابت تخلف  در همکف به مساحت 11.94 متر مربع - طبقه اول  و دوم و سوم هر کدام به  
مساحت 26.79 متر مربع و طبقه چهارم به مساحت 36.73 متر مربع  (جمعا به 

مساحت129.04 متر مربع )  وتبصره ماده 7 به مساحت 150.01متر مربع و بناي مازاد بر تراکم 
از بابت کوچک نمودن راه پله و اضافه نمودن به مسکونی به مساحت 5.32 متر مربع  فوق 
داراي راي کمیسیون ماده  صد به شماره 2/96/10929 مورخ 1396/11/14 و راي کمسیون 

.تجدید نظر به شماره 2/96/118580 مورخ 1396/12/12 میباشد
حالیه با توجه به ارائه نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی به دلیل خطا در نقشه  
:برداري و تغییراتی که در وضع موجود به وجود امده داراي مابه التفاوت به شرخ زیر میباشد

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 4.61 مترمربع -1
  تبدیل بخشی از همکف به اتاق (مسکونی ) به مساحت 23.77 متر مربع-2 

بناي مازاد بر تراکم از بابت اجراي انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 6.14 -3
 متر مربع

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري به مساحت 6.54 متر مربع-4
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -5

 طبقات اول تا چهارم به مساحت 0.16متر مربع
از ایتمهاي پایانکار صندوق پستی نصب نشده و بخشی از سقف کنار اتاق اجرا شده  سف 

کاذب  نصب نشده است
مابقی ایتم هاي پایانکار رعایت میگردد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت سنگ اجرا شده است
حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پایانکار ملک خود را 

دارد
سال وقوع تخلف ایتم شماره 1و ایتم شماره 5  سال 1396 و مابقی ایتم ها سال 1398 

 .میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده 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 822,528,000(هشتصد و  بیست 

و  دو میلیون و  پانصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 122.4  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/04 2/99/14857 بدوي دانشسرا - 
کوچه 
نوشادل

2-3-10190-10-1-0-0 141

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  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/87 مورخ 1398/07/29 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 675.46 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 117.36 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 29.34 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 29.34 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 29.34 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 29.34 متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.16 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا سوم به مساحت 5.04 متر مربع (عرض راه پله 2.39 متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت  افزاش واحد مسکونی در طبقه سوم (1 واحد ) به مساحت -8
 45.98 متر مربع

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 27.75 متر مربع کسري فضاي باز  و به  -9
مساحت  3.92 متر مربع کسري فضاي سبز را دراد

سال وقوع تخلف 1398
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد 

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و لی نما اجرا نشده است
.سطح اشغال طبق پروانه صادره 70 درصد و حالیه 82/54 درصد می باشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا راي بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف ، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/04/16 2/99/14858 تجدید 
نظر

سید 
ابوالقاسم-ب
ن بست 
ناظم

2-2-20094-172-1-0-0 142

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 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 430,239,600(چهارصد و  سی میلیون و  دویست و  سی و  نه هزار 
و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 73.17  1.75
 

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:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 1321195 مورخ 1398/06/16 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 534.7 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.85 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.47 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.56 مترمربع (از این مقدار به مساحت 4.08 مترمربع  -2
به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.56مترمربع (از این مقدار به مساحت 4.08 مترمربع  -3
به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.56مترمربع (از این مقدار به مساحت 4.08  -4
مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 13.7 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 1.32 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.70 متر می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 واحد 3 واحد  به مساحت  -7

108.24 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي باز به مساحت 22.06 مترمربع گردیده  -9
.است

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فضاي سبز تامین گردیده است -10
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -11

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 87.21 درصد می باشد.(به میزان 7.21 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 22.43 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به مساحت 
14.35 مترمربع، اضافه بناي طبقه دوم به مساحت 2.84 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 2.5 

برابر ارزش معامالتی به مبلغ 308,952,000(سیصد و  هشت میلیون و  نهصد و  پنجاه 
و  دو هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 36.78  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/08 2/99/14859 تجدید 
نظر

حاجی آباد 
-خیابان 
سردار 
-کوچه 
توحید

2-1-10148-83-1-0-0 143

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی)  پروانه احداث بنا شماره 
2/98/17 مورخه 1398/03/27 بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.1 واحد مسکونی و به مساحت کلی 428.15 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سقف سوم بوده و تا این مرحله داراي خالف به مساحت 

:کلی 36.78 مترمربع می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 22.43 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 2.84 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3

.عدم اجراي زیرشیروانی به مساحت 20.15 مترمربع تا این مرحله -4
.رعایت حد نصاب فضاي باز می گردد -5

.بر اساس نقشه هاي ارائه شده رعایت حد نصاب فضاي سبز می گردد -6
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري 
پارکینگ احتمالی، افزایش ارتفاع پارکینگ و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل 
مرحله ساختمانی، عدم دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و 

.ارائه کروکی نقشه برداري اعالم می گردد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.76 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
.موجود 75.44 درصد می باشد

.حالیه متقاضی درخواست دریافت گواهی عدم خالف دارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 4  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/27 2/99/14860 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-جن
ب قنادي 
گل

2-2-20079-5-1-0-0 144

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  راي بدوي جریمه به مبلغ 

1,416,945,600(یک میلیارد و  چهارصد و  شانزده میلیون و  نهصد و  چهل و  پنج 
هزار و  ششصد)  ریال با اصالح متراژ مطابق نظریه کارشناس شهرداري در زیر 

شیروانی از 19/28 متر مربع به 18.39متر مربع و همچنین براي مساحت 79/23 متر 
مربع در زیرزمین و 42/95 متر مربع در همکف ،   تائید و صادر میگردد.

جریمه 140.57  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 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  لذا در خصوص کسري یک باب پارکینگ مسکونی ،  
ضمن رد اعتراض راي بدوي جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال  تائید و صادر  میگردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 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 راي بدوي  با اصالح متراژ از 

سوي شهرداري از 94/39 متر مربع به 93/59 متر مربع ،  جریمه به مبلغ 
1,257,849,600(یک میلیارد و  دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  هشتصد و  چهل و 

 نه هزار و  ششصد) ریال  تائید و صادر  میگردد.

جریمه 93.59  4
 

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:

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



توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 166 مورخ 1394/12/27 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به همراه یک باب مغازه  به انضمام زیرشیروانی  در 5 واحد مسکونی به 

 .مساحت کلی 1183.4 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده بوده  و با توجه به ارائه نقشه 
برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 227.06 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در زیرزمین به مساحت 79.23متر مربع-1
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 42.95 متر مربع-2

اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 93.59 متر مربع-3
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 4.25 متر مربع-4
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 4.25متر مربع-5

کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 4.25 متر مربع-6
کاهش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 4.25 متر مربع-7
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 11.29 متر مربع-8

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل همکف به تجاري به مساحت 26.31 متر مربع-9
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در نیم طبقه  به مساحت -10

 39.97 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه اول به مساحت -11

 72.16متر مربع
12بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه دوم به مساحت 

 7216متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه سوم به مساحت -13

 72.16متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه چهارم به  -14

 مساحت 72.16متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 7.1 متر -15

 مربع
با توجه به نقشه وضع موجود که 9 باب منزل مسکونی و به مساحت 218.46 متر مربع -16
داراي تجاري ÷  بوده نیاز به 9 باب پارکینگ مسکونی و 4 باب پارکینگ تجاري را داشته  که 

.در زمان پروانه بابت 2 باب پارکینگ داراي پرداختی  میباشد
که در وضع موجود 9 باب پارکینگ مسکونی  ارائه داده شده است و نیاز به 2 باب پارکینگ 
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تجاري داشته که با توجه به اینکه پارکینگ تجاري در تزاحم مورد تایید نبوده پارکینگ  
 .شماره 4 مورد تایید نبوده و داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري میباشد

شایان ذکر است که  پارك حاشیه اي که در کوچه سمت شرقی بوده  که با توجه به اینکه 
ملک در حاشیه خیابان و بر اصلی بوده و امکان تامین پارك حاشیه اي در جلوي مغازه  که بر 

 .  خیابان اصلی بوده میسر  میباشد مورد تایید قرار میگیرد
به مساحت 30.1 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 25.72 متر مربع کسري -17

فضاي باز را دارد
  . مشمول نما و منظر شهري میگردد   و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

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

**********************************************
از بابت موارد زیر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14233 مورخ 1398/12/26 

 .میباشد
از بابت 141.46 متر مربع (79.23 متر مربع در زیرزمین - 42.95 مترمربع در طبقه همکف - 
19.28 متر مربع در زیرشیروانی )  واضافه بنا در نیم طبقه  به مساحت 94.39 متر مربع - و 
5 باب کسري پارکینگ (1 باب پارکینگ مسکونی - 4 باب کسري پارکینگ تجاري)  راي به 

.جریمه و از بابت تبدالت به مساحت 64.02 متر مربع راي به تخریب  دارد
همچنین از بابت تبدیل 1 واحد به دو واحدمسکونی در طبقات اول تا سوم در گزارش ارسالی 

. بوده که هیچ گونه راي از بابت آن داده نشده است
شایان ذکر است که تخلفات در زیرزمین - همکف و زیرشیروانی طبق گزارش 141.46 متر 

 . مربع بوده که راي کمیسیون 145.46 متر مربع ذکر شده است
حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد و تغییر در نقشه ها از طرف مالک با توجه به 

.بررسی بعمل آمده داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
کاهش بنا در نیم طبقه به مساحت 0/8 متر مربع(کاهش نسبت به راي صادره )-1

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 7.99 متر مربع(کاهش نسبت به راي صادره )-2
 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل همکف به تجاري به مساحت 26.31 متر مربع-3

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در نیم طبقه  به مساحت -4
 39.97 متر مربع

در راي صادره 5 باب کسري پارکینگ (4 باب تجاري و یک باب مسکونی ) بوده که با -5
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توجه به وضع موجود که فقط1 باب کسري پارکینگ تجاري را داشته کاهش تعداد پارکینگها 
.1 باب مسکونی و 3 باب تجاري نسبت به راي صادره را دارد

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 7.1 متر -6
 مربع

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

حالیه با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/99/14608 مورخ 1399/02/01 
که بپیوست بوده در خصوص اینکه مساحت 26.31 و 37.71 متر مربع اعاده به وضع سابق 
گردد که با توجه به تغییر در مساحتها 26.31 و 39.97 متر مربع میباشد به چه صورت بوده؟

که با توجه به بررسی بعمل امده  کسري پارکینگ تجاري منتفی گردیده فاقد کسري  
.پارکینگ تجاري میگردد

از بابت تخلفات فو داراي جریمه به شماره 2/98/14533 مورخ 1398/12/26  و راي 
کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14860 مورخ 1399/05/27و در خصوص 26.31 متر 
مربع و 37.71 متر مربع تبدیل داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14533 مورخ 
1398/12/26 و  راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14860 مورخ 1399/05/27 

.بصورت  اعاده به وضع سابق بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
 .در وضع موجود تخریب انجام گرفته است و صورت جلسه تخریب بپیوست پرونده میباشد
شایان ذکر است که با توجه به توضیحات فوق الذکر که فاقد کسري پارکینگ بوده با توجه به 
راي کمیسیون ماده صد یک باب کسري پارکینگ منظور گردیده که با توجه به نداشتن 

.کسري پارکینگ داراي  کاهش نسبت به راي صادره میباشد
همچنین با توجه به تعداد پارکینگها تزاحمی (4 باب ) دو باب پارکینگ مسکونی که در 

تزاحم بوده مشمول عوارض درامدي میگردد
همچنین با توجه به عدم کفسازي  اظهار نظر نهایی در خصوص پارکینگها  منوط به ادامه کار 

ساختمانی و تست عملی از پارکینگها میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 54.85 مترمربع، 
اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 7.93 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 2.63 

مترمربع  با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي 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 2.5برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,931,580,000(یک میلیارد و  نهصد و  سی و  یک میلیون و  پانصد 

و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 229.95  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/22 2/99/14865 تجدید 
نظر

رشت -بلوار 
ضیابري-کو
چه مهر
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/125 مورخ 1397/12/25 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 582.38 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي و اجرچینی بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 227.33 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 54.85 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 54.85 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 54.85 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 54.85 متر مربع-4
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 7.93 متر مربع-5

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع  در زیرشیروانی  به مساحت  -6
 2.63 متر مربع

با توجه به تخلفات فوق الذکر   که به ان اشاره شده است  کسري فضاي سبز نداشته -7
.ولیکن منجر کسري فضاي باز به مساحت 24.36 مترمربع گردیده است

 .سطح اشغال در زمان پروانه 73.85% و با توجه به وضع موجود 81.54 % میباشد
 سال وقوع تخلف 1398

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

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد. (طبق پروانه صادره دو درب 3.5 متر داشته که برابر وضع موجود دو 
درب ماشین رو هر کدام به طول 4.5 متر اجرا نموده است که تاثیري در پارکینگ حاشیه اي 

 .و افزایش تعداد پارکینگ ندارد)
 .مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

راي بدوي در خصوص افزایش تعداد واحد عینا تایید میگردد. ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/04/15 2/99/14866 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-بن 
بست عالمی

2-2-10164-56-1-0-0 146

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 27,820,800(بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  

بیست هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 16.56  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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  

1,056,132,000(یک میلیارد و  پنجاه و  شش میلیون و  یکصد و  سی و  دو هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 209.55  1.5
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 137 مورخ 1396/09/12  به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 561.97 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله سربندي (آجرچینی نگردیده) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 204.93 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1397)
اضافه بنا در همکف به مساحت 37.28 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.63 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.63 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.63 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 18.76 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 4.62 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.47 متر می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 واحد مسکونی به 6 واحد به  -7

مساحت 27.38 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 16.56 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز تامین 
گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به 
.پالك تغییري حاصل نکرده است، لذا داراي یک باب عوارض کسري پارکینگ می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 84 درصد می باشد.(به میزان 18 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

10.5  0
 

3100000  , 1396 1399/04/15 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14870 تجدید 
نظر

سید 
ابوالقاسم-نب
ش کوچه 
زرگر

2-2-20124-253-1-2-0 147

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  ( بخشی به تراس )  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 4,032,000(چهار میلیون و  سی و  دو هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.68  2
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي و به 
موجب نظریه شماره 219661مورخ 98/11/28 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 689/500/000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 137,900,000(یکصد و  سی و  هفت میلیون و 

 نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 19.7  0
 

455625  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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 
ضریب 2برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 22,781,250(بیست و  دو میلیون 

و  هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

455625  , 1386 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان مورد اشاره برابر شکایت مالک طبقه دوم، پالك متشاکی برابر مندرجات 
موجود در سیستم سرا به صورت یک دستگاه آپارتمان به شماره پالك 651/2 قطعه سوم 
تفکیکی به انضمام پارکینگ قطعه اول تفکیکی برابر سند مالکیت می باشد.(شکواییه برابر 

نامه اتوماسیون به شماره 73760 مورخ 1398/05/02)
.داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق می باشد

در وضع موجود اقدام به اضافه نمودن بخشی به تراس آپارتمان به مساحت 1/68 مترمربع (با 
سال وقوع 1387) و  همچنین تبدیل پارکینگ ضمیمه آپارتمان به دو واحد تجاري به 

.مساحت 19/70مترمربع (با سال وقوع 1396) نموده است
با توجه به تغییرات مزبور داراي سه باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(با توجه به حذف 
یک باب پارکینگ مسکونی و همچنین دو باب با توجه به تبدیل به تجاري)(سال وقوع 

(1396
به استناد خط پروژه شماره 319 داراي عقب نشینی به مساحت 10/50 مترمربع از اعیان هر 

.طبقه می باشد
حالیه شاکی مراتب شکایت خود درخصوص تبدیل پارکینگ مزبور به واحد تجاري را اعالم 

.نموده است
گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک به صورت حدودي برداشت گردیده و 
مساحت هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی ورود اطالعات گردیده است. جهت 
تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمی باشد پس از ارائه  نقشه 
هاي معماري و کروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و 

  .بازدید از داخل ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

***********************************
با توجه به تصمیم شعبه 5 کمیسیون ماده صد، به شماره راي 2/99/14678 مورخ 
:1399/02/13 گزارش بهنگام و تخلفات صورت گرفته به شرح زیر می باشند

در وضع موجود اقدام به اضافه نمودن بخشی به تراس آپارتمان به مساحت 1/68 مترمربع و  
همچنین تبدیل پارکینگ ضمیمه آپارتمان به یک واحد تجاري به مساحت 19/70مترمربع 

.نموده است
با توجه به گزارش قبلی پارکینگ مزبور به دو باب مغازه تبدیل گردیده بود که حالیه طی 
بازدید مجدد صورت گرفته، دیوار بین دو باب مغازه تخریب و حالیه یک باب مغازه موجود 

.می باشد
درخصوص سال وقوع تخلف با توجه به بررسی سوابق ارائه شده، مغازه مورد اشاره داراي 
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کنتور برق مستقل با تاریخ نصب 1390/08/01 می باشد. همچنین در سنوات قبل در سال 
1386 نیز تبدیل پارکینگ به مغازه طی شماره درخواست 19939 به عنوان تخلف اعالم 
گردیده و دستور ارسال به کمیسیون ماده صد صادر لیکن پرونده اي به کمیسیون ارسال 

.نگردیده است
درخصوص استفاده از پارکینگ مزبور به عنوان تجاري از سال 1385 استشهاد محلی نیز 
توسط متقاضی ضمیمه گردیده است.همچنین داراي نظریه کارشناس دادگستري جناب آقاي 
عباس پورخشکواري به شماره 98/1104 مورخ 1398/11/08 ، سال وقوع تخلف 1386 اعالم 

.گردیده است
با توجه به جمیع جهات، سال وقوع 1386 بوده لذا با توجه به حذف پارکینگ مسکونی و 

.تبدیل آن به واحد تجاري، داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد
همچنین رضایت نامه به شماره 96571 مورخ 1387/04/06 درخصوص اعالم رضایت مالکین 
وقت جهت کلیه حقوق مشاعی و سایر حقوق پیش بینی شده در قانون تملک آپارتمان ها و 
کلیه اختالفات خود را در مواردي با یکدیگر مصالحه نموده اند که با توجه به شکواییه احدي 
از مالکین در حال حاضر به جهت تبدیل پارکینگ مسکونی به تجاري، درخصوص آن نیاز به 

.اظهارنظر واحد حقوقی می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

***********************************
با توجه به تصمیم شعبه 5 کمیسیون ماده صد، و گزارش کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 99/245 مورخ 1399/12/03 نیاز به اظهارنظر واحد حقوقی در خصوص رضایت نامه 

.هاي مورد اشاره در گزارش مزبور می باشد
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 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 13,992,974(سیزده میلیون و  نهصد و  نود و  دو هزار و  نهصد و  

هفتاد و  چهار) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.7  2
 

225000  , 1377
 , 1385
 , 1386

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

کاربري مربوطه

1399/04/15 2/99/14871 بدوي پارك -
شهر-سید 
ابوالقاسم-ج
عفري
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یک باب خانه با حق عبور خانه 
مورد ثبت از کوچه شماره 79/9 (مطابق سند) می باشد.(سند مالکیت فاقد مساحت و متراژ 
حدود ابعاد بوده و لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد مندرج در سیستم بر اساس کروکی 
.ارسالی اداره ثبت در سیستم درج گردیده است. همچنین سند داراي اصالحیه می باشد)
بر روي پالك مورد ثبت پروانه و پایانکار مندرج در سیستم بصورت یک طبقه روي پیلوت در 
یک واحد مسکونی و به مساحت کلی 143 مترمربع صادر گردیده است که پس از آن نیز از 
بابت تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 31.6 مترمربع، سرویس بهداشتی به 
مساحت 7.10 مترمربع، بناي مجازي به مساحت 22.60 مترمربع و همچنین یک باب کسري 
پارکینگ مسکونی داراي راي شماره 11310مورخه 1385/08/07 و راي شماره 12413 مورخه 
:1385/08/28 کمیسیون ماده صد می باشد لذا حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت کلی 5.25 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.97  -1 
مترمربع بصورت انباري (سال وقوع تخلف 1386)، به مساحت 2.94 مترمربع بصورت پیلوت 
همزمان ساز (قسمت بعد از پایانکار و قبل از راي)(سال وقوع تخلف 1385) و به مساحت 
.0.34 مترمربع پیلوت همزمان ساز (قبل از پایانکار)(سال وقوع تخلف 1377) می باشد
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.38 مترمربع که از این مقدار به مساحت 10.04  -2
مترمربع جدید (سال وقوع تخلف 1386) و به مساحت  0.34 مترمربع قدیم و همزمان ساز 

 (سال وقوع تخلف 1377) می باشد
تبدیل قسمتی از پیلوت به واحد مسکونی (همزمان ساز) به مساحت 0.07 مترمربع.(سال  -3

.وقوع تخلف 1385)
حیاط خلوت سراسري به عرض 2.61 متر رعایت نگردیده و عرض موجود به صفر تقلیل  -4
یافته است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد)

حالیه متقاضی نامه اي از اداره ثبت ارائه نموده که طی آن اعالم داشته از آنجائیکه حد غرب 
در سند مالکیت به پالك ثبتی 79 محدود می شود حالیه برابر وضع موجود و نقشه ترسیمی 
حد غرب به کوچه محدود است لذا چنانچه کوچه موصوف مورد تایید آن شهرداري می باشد 
ضمن اعالم عمومی بودن یا نبودن و تایید نقشه جهت اقدام بعدي ضمن ممهور به مهر 

شهرداري به این اداره ارسال فرمایید که در این خصوص اعالم می گردد در وضع موجود و بر 
.اساس خط پروژه حد غرب به کوچه 8 متري عام منتهی می گردد
.به استناد خط پروژه شماره 523 فاقد عقب نشینی می باشد

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

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

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

مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/27 2/99/14875 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري-جن
ب بانک 
تجارت

2-3-10200-29-1-5-0 149

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه دو 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  هیات کارشناسان 
رسمی دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 86171 مورخ 

99/05/13ارزش سرقفلی به مبلغ 9.055.140.000  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 1,811,028,000(یک میلیارد و  هشتصد و  یازده میلیون و  

بیست و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 51.14  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده از طرف متقاضی بصورت شش دانگ عرصه و 
اعیان یک باب مغازه  میباشد.  (طبق سند تک برگ ارائه شده از طرف متقاضی)

 . مغازه سابقا  فاقد بالکن  بوده است
از بابت مغازه داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/178558 مورخ 1393/11/26 بوده 

.که درجدول کاربریها موجود میباشد
طی بازدید بعمل امده مشخص تخلفات زیر مشخص  شد 

پشت مغازه موتورخانه اي به مساحت 10/12 متر مربع بوده که مالک موتورخانه  را به   -1
مساحت مغازه خود اضافه نموده است .(بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل موتورخانه 

مسکونی به مغازه به مساحت 10/12 متر مربع )  (مساحت مغازه از 32/12 متر مربع تبدیل به 
مغازه به مساحت 42/24متر مربع  شده است )

واحد  مسکونی در نیم طبقه به مساحت 84/55 متر مربع موجود بوده که مالک با -2
برداشتن دیوراهاي داخلی بخشی از واحد  مسکونی به مساحت 41/02 متر مربع را  به  
صورت بالکن به مغازه تبدیل نموده است (بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به 

عنوان بالکن تجاري به مساحت 41/02 متر مربع )
 .با توجه سال وقوع تخلف داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري میباشد-4

سال وقوع تخلفات فوق الذکر 1397
*********************************************************

*************************************************
مغازه در حال حاضر به شغل فروش موبایل مشغول بوده و داراي تابلوي تبلیغاتی به طول  .

 .تقریبی 4/5متر و ارتفاع تقریبی 2/20 متر میباشد
 .به استناد خط پروژه شماره 457  مغازه فوق الذکر فاقد عقب نشینی میباشد

 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 
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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 87,494,400(هشتاد و  هفت میلیون و  

چهارصد و  نود و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 13.02  2
 

3360000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/31 2/99/14876 رسیدگ
ي 
 مجدد

امام-گونی -
بافی - نبش 

خ تابان-1

2-3-10025-11-1-0-0 150
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/31 2/99/14876 رسیدگ
ي 
 مجدد

امام-گونی -
بافی - نبش 

خ تابان-1

2-3-10025-11-1-0-0 150

در خصوص اعتراض آقاي محمدحسن اصالحی  نسبت به راي صادره بابت 41.68 
مترمربع تبدیل پیلوت به تجاري ، 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 64946  مورخ 1399.04.17  ارزش سرقفلی به مبلغ 4.793.200.000  
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 958,640,000(نهصد و  
پنجاه و  هشت میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید. 

ودرخصوص متراژ 110.95 مترمربع ( افزایش واحدهاي تجاري از 1 باب به 3 باب )، از 
آنجائیکه 69.27 مترمربع از آن داراي بالمانع بوده ومابقی نیز جز متراژ تعیین ارزش 
سرقفل محاسبه و جریمه گردید، لذا موجبی براي جریمه مجدد نبوده ومنتفی میباشد.

جریمه 152.63  0
 

3360000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی تمدید شده به  شماره 192 مورخ 1392/12/28 
بصورت 4/5 طبقه بر روي زیرزمین در 4 واحد مسکونی و یک واحد تجاري و بمساحت 
.1163.89 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:23.11 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا از بابت عدم اجراي زیرزمین به مساحت 190.27 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف به مساحت 3.92 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.92 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.92 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 3.92 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 3.92 مترمربع -6
اضافه بنا در راه پله به بام و آسانسور به مساحت 3.51 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 90.95 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت جانمایی در همکف و طبقات به مساحت  -9

210.50 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -10

همکف و طبقات به مساحت 18.03 مترمربع
با توجه به اینکه مقدار اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه ساختمانی کمتر است مشمول  -11

.تبصره 7 نمی گردد
.داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري و 1باب مسکونی می باشد -12

.تعداد واحدهاي تجاري از 1به 3 واحد افزایش یافته است -13
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.68 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 66 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره می گردد

داراي نظریه کمیسیون ماده 5 طی بند 15 صورتجلسه مورخ 1392/03/19 بدین شرح می 
باشد: با تغییر کاربري به نوارتجاري مخالفت گردید.با احداث بنا در حد 4 طبقه مسکونی بر 
روي صرفاً یک باب مغازه به مساحت حداکثر 20 مترمربع با ارتفاع 3.40 متر (با استفاده 
غیرکارگاهی و غیرصنعتی)و پیلوت و احداث زیرزمین (در زیر سطح پوشش همکف)با در نظر 
گرفتن جک باالبر خودرو و در 4 واحد مسکونی و با رعایت سطح اشغال در 60% طول پالك و 
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رعایت 3 متر حیاط خلوت سرتاسري در ضلع غربی پالك و با تامین پارکینگ مناسب و 
رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید.(ضمناً احداث کنسول در سمت معابر 

ممنوع می باشد.)

همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 10.09مترمربع  ،2باب کسري پارکینگ تجاري ،تبدیل 
پیلوت به تجاري به مساحت 49.27 مترمربع،عدم رعایت جانمایی به مساحت 210.50 
مترمربع و کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید به مساحت 21.30 مترمربع داراي 
راي بدوي کمیسیون ماده صد طی به شماره 2/96/10880  مورخ 1396/05/14 بوده و حالیه 

:داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.94 مترمربع (همزمانساز-سال 1395) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.94 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -5
اضافه بنا در راه پله به بام و آسانسور به مساحت 3.32 مترمربع(همزمانساز-سال 1395) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 41.68  -7
مترمربع(سال تخلف 1396)

کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزایش به بناي مفید در  -8
همکف و طبقات به مساحت 3.27 مترمربع(نسبت به راي)

داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري و 1باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -9
تخلف 1396)

//تعداد واحدهاي تجاري از 1به 3 واحد افزایش یافته است.(سال تخلف 1396) -10
*********************************

در خصوص مابه التفاوت فوق نیز داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/97/12171 
مورخ 1397/05/23 و تجدیدنظر به شماره 2/97/12247 مورخ 1397/06/20 بوده که طی آن 
از بابت اضافه بنا به مساحت 13.02 مترمربع به جریمه و ازبابت بقیه موارد تخلف به تخریب و 

.اعاده به وضع سابق محکوم شده که راي مذکور تا کنون اجرا نشده است
متعاقبا دیوان عدالت اداري طی دادنامه شماره 9709970900704660 مورخ 1397/12/11 راي 

.کمیسیون ماده 100 را نقض نموده است
حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/98/13429 مورخ 1398/04/30 اعالم نموده: 
پرونده عینا جهت بررسی در خصوص میزان وضعیت ترافیک در ساعات پرتردد بهمراه 
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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تصاویر و مستندات ترافیکی به شهرداري منطقه اعاده تا آخرین گزارش کارشناسی به همراه 
اعالم کاربري،میزان دقیق عقب نشینی و معابر موجود تهیه و نتیجه به این کمیسیون 

//".منعکس گردد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره3 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
توسعه بناي تجاري همکف، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 32,000(سی و  دو هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.  2
 

80000  , 1371 توسعه بناي تجاري 1399/05/05 2/99/14877 رسیدگ
ي 
 مجدد

--ولیعصر- 2-3-10045-31-1-0-0 151

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 2 برابر ارزش معامالتی 

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

جریمه 25  2
 

2100000  , 1392 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 69770  مورخ 1399.04.24 ارزش سرقفلی 
بر اساس سال وقوع تخلف سال 1390به مبلغ 276.200.000  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 55,240,000(پنجاه و  پنج میلیون و  دویست 

و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 27.62  0
 

2100000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما جهت پاسخگویی به ملک نیاز به ارائه مدارك و بالمانع از طرف مالک مییباشد. 
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 628,320,000(ششصد و  

بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 93.5  2
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/07 2/99/14879 تجدید 
نظر

رودبارتان-ك
وچه 
بلورچیان 
-بن بست 
ششم

2-3-10197-243-1-0-0 152

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/116 مورخ 1397/12/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 494.93 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:90.92 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.73 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.73 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.73 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.73 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 8.97 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 2.58 مترمربع
رعایت فضاي سبز می گردد و تخلفات فوق االشاره منجر به کسري فضاي باز به مساحت  -9

.64.44 مترمربع می گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 72.56 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 87.31 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

.کسري پارکینگ ندارد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف آیتم شماره 4 سال 1399 و سایر آیتم ها سال 1398 می باشد

//.درخواست عدم خالف دارد

152

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 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,134,134,400(یک میلیارد و  یکصد و  سی و  چهار میلیون و  یکصد 

و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 168.77  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/15 2/99/14882 بدوي خیابانامام 
خمینی-کو
چه کوروش

2-3-10034-27-1-0-0 15
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات پرونده و نظریه هیات کارشناسی بشماره 50747 مورخ 
1399.04.04مبنی بر تایید استحکام بنا ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
مشارالیه را از بابت احداث طبقه مازاد ( طبقه پنجم )  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,087,769,600(دو میلیارد و  هشتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  

شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 207.12  3
 

3360000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1399/04/15 2/99/14882 بدوي خیابانامام 
خمینی-کو
چه کوروش

2-3-10034-27-1-0-0 15
3

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 

284,524,800(دویست و  هشتاد و  چهار میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 169.36  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:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 199 مورخ 1394/12/27 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 901 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 375/89 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 14/43 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 32/21 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36/71 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36/71 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 48/71 مترمربع (به مساحت 12مترمربع از مساحت  -5
مزبور به علت عدم رعایت 2 متر عقب سازي می باشد)

 اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 200/79 مترمربع -6
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به بام و انباري زیرشیروانی به مساحت 6/33 مترمربع -7

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 169/36 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -10
 کاهش تعداد واحد مسکونی از 7 واحد به 5 واحد -11

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/35 درصد بوده(با 
احتساب سایبان) و سطح اشغال وضع موجود 70/5 درصد می باشد.(به میزان 5/15 درصد 

بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

15
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه دوم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 141,794,000(یکصد و  چهل و  یک میلیون و  هفتصد و  نود و  چهار هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 22.87  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/29 2/99/14886 بدوي -
ساغریسازا
ن-دانشسرا 
آل بویه-بن 
کاظمی

2-3-10197-45-1-5-0 154

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان قطعه شش 
تفکیکی به مساحت 100 مترمربع در طبقه دوم بانضمام پارکینگ قطعه یک تفکیکی به 
مساحت 49.25 مترمربع و داراي  پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه 
اقدام به اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.87 مترمربع نموده است.(سال تخلف 1396)

.از بابت تخلف فوق کسري پارکینگ ندارد
همچنین الزم به ذکر است آپارتمان موجود در طبقه اول از بابت احداث راه پله در حیاط به 
مساحت 5.59 مترمربع و اتصال به واحد خود داراي راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 
.2/98/14368 مورخ 1398/11/06 مبنی بر جریمه بوده که پرداخت نموده است

توضیحا با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده مساحت پارکینگ پالك فوق در وضع 
.موجود 39.98 مترمربع (به میزان 9.27 مترمربع کمتر از سند مالکیت)می باشد

.با استناد به خط پروژه شماره 566 عقب نشینی ندارد
توضیحا کل ساختمان بموجب صورتمجلس تفکیکی شماره 15607 مورخ 1377/04/18 در 2

.واحد مسکونی و 3باب مغازه تفکیک شده است
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4.8  0
 

297000  , 1381 1399/05/27 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14894 بدوي -
باقرآباد-سع
دي-فرقان 
بین

2-1-10020-11-1-0-0 155

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

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/57-99/2/9 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري بصورت 
ششدانگ یکبابخانه و قطعه اول تفکیکی به مساحت 228.75 مترمربع که داراي بالمانع به 

شماره  3/33/7613 مورخ 1381/4/3

می باشد. حالیه مالک  بدون مجوز مبادرت به تعمیرات جزئی شامل : سرامیک حیاط اقدام 
نموده است و همچنین بر روي پالك فوق باراندازي با سازه فلزي موجود است که سوابقی از 
بابت آن رویت نگردیده است. با توجه به عدم همکاري مالک مساحت اعالم شده تخلف 
: بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك قابل بررسی میباشد موارد تخلف به شرح زیر است

  احداث بار انداز بسطح تقریبی 20 متر مربع با سازه فلزي -1
.سال محاسبه تخلف تقریبی 1394 میباشد

به استناد خط پروژه پیوست به شماره 555 مورخ 92/10/04 به مساحت تقریبی 4.80 
مترمربع از عرصه در تعریض کوچه 10 متري اصالحی می باشد.مراتب جهت دستور مقتضی 

.بحضورتان تقدیم می گردد

155

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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 795,312,000(هفتصد و  نود و  پنج 
میلیون و  سیصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 94.68  2.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

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

کاربري مربوطه

1399/04/04 2/99/14897 بدوي خیابان 
طالقانی(چما
رسرا)-کوچ
ه رحیم 
شعاعی-بن 
بست 
منصف

2-2-10192-163-1-0-0 156
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/72 مورخ 1398/06/26 بصورت 4
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 12 واحد مسکونی به مساحت کلی 1727/28 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  ستون گذاري طبقه اول (سفت کاري )و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 94.68 متر مربع 

: به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 45.94 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 48.74 متر مربع-2
 طبقه دوم به مساحت 318.21 متر مربع طبق پروانه  اجرا نشده است -3

 طبقه سوم  به مساحت 318.21 متر مربع  طبق پروانه  اجرا نشده است -4
 طبقه چهارم به مساحت 318.21 متر مربع طبق پروانه   اجرا نشده است-5
 زیرشیروانی به مساحت 133.43 متر مربع طبق پروانه  اجرا نشده  است-6

سال وقوع  همکف 1398 و سال وقوع طبقه اول 1399
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
 .سطح اشغال در زمان پروانه 55.95% و با توجه به تخلف صورت گرفته 68.11% میباشد
کسري فضاي باز ندارد و با توجه به تخلفق صورت گفته به مساحت 32.77 متر مربع  کسري 

 .فضاي سبز دارد
با توجه به مرحله ساختمانی و  عدم کف سازي اظهار نظر در خصوص کسري پارکینگ 

 .متعاقبا اعالم میگردد
  . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است

 .داراي پرونده به شماره 342847 میباشد
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

156
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

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

21  0
 

1000000  , 1387 1399/04/07 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14900 بدوي سعدي-حد
فاصل 

خیابان معلم 
و پیچ 
سعدي

2-1-10018-6-1-8-0 15
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 اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,460,000(دو میلیون و  چهارصد و  شصت هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 2.46  1
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 1  0
 

1000000  , 1387 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک دستگاه آپارتمان قطعه 18 تفکیکی به مساحت 
.148/64 مترمربع می باشد

از بابت آن داراي پایانکار مندرج در جدول سوابق (موجود در صورتمجلس تفکیکی پالك) 
.می باشد

در وضع موجود بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تخلفات به شرح زیر گردیده است: 
(سال وقوع 1387)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به 2 واحد مسکونی به مساحت  -1
133/19 مترمربع

احداث سرویس بهداشتی در راه پله طبقه اول به مساحت 2/46 مترمربع -2
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 148/65 مترمربع (یک  -3

واحد به صورت آتلیه عکاسی و یک واحد به صورت دفتر تجاري)
داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري -4

الزم به توضیح است از بابت تخلفات صورت گرفته در مشاعات شامل  احداث اتاقک نگهبانی 
(تجاري) به مساحت تقریبی 6 مترمربع با مصالح آجري و احداث انباري (تجاري) به مساحت 
تقریبی 60 مترمربع با مصالح بلوکی داراي پرونده جاري به شماره ارجاع 323854 در واحد 

.تخلفات ساختمانی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2625 به مساحت تقریبی 21 مترمربع از اعیان کل ملک داراي 
عقب نشینی بوده، همچنین به استناد ضوابط طرح تفضیلی و همچنین نامه شماره 48074 
مورخه 1396/02/11 واحد نقشه برداري (موجود در اتوماسیون) از بر خیابان سعدي فاقد 

.عقب نشینی می باشد
.حالیه درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

****************************
با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستري به شماره 101 سیار مورخ 1398/09/04، عقب 

.نشینی اعالم شده مربوط به پالك مزبور برابر 21/00 مترمربع از اعیان می باشد
 با توجه به اظهارنظر مسئول محترم فنی درج در جزییات، ملک مورد نظر قسمتی در پهنه
S123 محور تجاري-اداري-خدماتی محله اي و ناحیه اي و قسمتی در پهنه S222  گذران

.اوقات فراغت -خدماتی با غلبه سبز و بازمنطقه اي می باشد
محور  S123 همچنین با توجه به اینکه قسمت اعظم ملک مورد نظر در پهنه

تجاري-اداري-خدماتی محله اي و ناحیه اي قرار دارد لذا سطح اشغال 60 درصد و تراکم 
.طبقات 240 درصد سه طبقه روي همکف می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

15
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 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 2/99/14905 بدوي منظریه-ول
ي عصر 

39-

2-3-10076-100-1-0-0 15
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب2.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 469,898,000(چهارصد و  شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  نود و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 75.79  2
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
70803مورخ 99/4/25کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3/241/000/000 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 648,200,000(ششصد و  چهل و  هشت میلیون و  دویست 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 32.41  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/225  مورخ 1396/12/28 به 
صورت 1 طبقه روي پیلوت و مغازه مشتمل بر یک واحد مسکونی و یک باب مغازه به مساحت 
کلی 168.55 مترمربع صادر گردیده  است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 173.70 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 10.83 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 60.28 مترمربع -2
اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 90.07 مترمربع با توجه به تغییر  -3

 در ارتفاع و شیب سربندي
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.52 مترمربع به صورت احداث اتاق زیرشیروانی -4
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 32.41 مترمربع -5

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6
عدم رعایت عرض حیاط خلوت در حد شمال غربی با توجه به احداث راه پله دسترسی به  -7

طبقات. (در محدوده مزبور داراي راه پله بوده و فاقد بازشو می باشد)
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 4.99 مترمربع می باشد -8

داراي کسري فضاي سبز به مساحت 5.2 مترمربع می باشد. غرس یک اصله  -9
.درخت(نهال) تا زمان پایانکار الزامی می باشد

یک باب کسري پارکینگ تجاري و یک باب کسري پارکینگ مسکونی -10
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
بابت اضافه بنا به مساحت 7.05 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی 

صورتجلسه شماره 2/98/13782 مورخ 1398/07/13 می باشد. مجددا از بابت اضافه بنا به 
مساحت 75.79 مترمربع و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 32.41 مترمربع و یک 
باب کسري پارکینگ تجاري و عدم رعایت عرض حیاط خلوت در حد شمال غربی داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14905 مورخ 1399/05/11 و راي تجدیدنظر به شماره 

.راي 2/99/15367 مورخ 1399/07/23 مبنی بر جریمه می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 90.07 مترمربع با توجه به تغییر در  -1
 ارتفاع و شیب سربندي
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اضافه بنا به مساحت 0.79 مترمربع در زیرشیروانی -2
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به مساحت بیشتر از 180 مترمربع واحد  -4

مسکونی که یک باب جهت آن تامین گردیده است)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 88.40 درصد می باشد.(به میزان 8.40 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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

42.3  0
 

219375  , 1380 1399/04/15 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14912 بدوي خ محمد -
نژاد- میدن 
توشیبا--مف
تح

2-3-10121-8-1-0-0 159

ردتخلف با توجه به سال وقوع تخلف 1355قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد. 103.5  0
 

55000  , 1355 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب خانه مسکونی به مساحت 296/00 مترمربع 
با بناي 177 مترمربع برابر فروشنامه عادي مورخ 1394/04/10 ضمیمه می باشد.(نسقی)
قطعه تعرفه شده بخشی از پالك کلی به شماره نه الی دوازده-دو هزار هشتصد و سی و 
هشت به مساحت 1598 مترمربع داراي رونوشت از سند صلح قطعی به شماره 223341 
مورخ 2537/02/18 می باشد لیکن سند مالکیت دیگري ارائه نگردیده است و صرفا سند 
صلح قطعی مزبور ارائه گردیده است. برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مساحت 

.عرصه برابر 300/63 مترمربع می باشد
به مساحت 135/28 مترمربع داخل تراکم (17/60 مترمربع تجاري با سال وقوع 1360 ، 
103/50 مترمربع مسکونی با سال وقوع 1355 و به مساحت 14/18 مترمربع با سال وقوع 
.1380) و به مساحت 47/89 مترمربع خارج تراکم (سال وقوع 1380) می باشد

در وضع موجود پالك مزبور به صورت دو واحد مسکونی و یک باب مغازه بوده که از بابت آن 
ها مستنداتی رویت نگردید.(سال ساخت مغازه 1360 با توجه به پروانه کسب ضمیمه، واحد 
مسکونی قطعه 3 مشخص شده برروي نقشه برداري با سال وقوع 1355 و مابقی سال وقوع 

(1380
.همچنین مغازه مزبور داراي پله رو به پیاده رو خیابان محمدنژاد می باشد

به استناد خط پروژه شماره 1874 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 42/30 مترمربع از 
.اعیان می باشد

حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه درخصوص 300 سهم مشاع از 1598 
.سهم از ششدانگ یک قطعه زمین را دارد

قابل توضیح است از کل پالك 2838 به مساحت 1598 مترمربع صرفا ملک متقاضی تعرفه 
.گردیده است و سایر قسمت هاي پالك اصلی تعرفه نگردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

159

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث سرویس بهداشتی به مساحت 2.5 مترمربع و انباري به مساحت 10 

مترمربع بدون مجوز شهرداري با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري 

راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,062,500(دو میلیون 
و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 12.5  3
 

55000  , 1350
 , 1360

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/22 2/99/14913 تجدید 
نظر

-
تختی--بن 
بست 
فرهنگ

2-1-10113-5-1-0-0 160
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت مشاع مشترك ششدانگ یک قطعه زمین 
با حق آبچک دیوار شرقی و جنوبی به خانه و کاروانسراي مجاورین و با حق عبور فضوالت و 
آب از خانه شماره 681 و داراي حقوق ارتفاقی بصورت آبچک قسمت اول و چهارم شمالی و 
غربی در مورد ثبت (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت مذکور فاقد مساحت و 
متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود مندرج در سیستم بر 

.اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
ضمنا این ملک مطابق سند فاقد بر به شارع بوده و در وضع موجود از قسمتی از پالك حد 

.جنوبی عبور مرور صورت می گیرد
:طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان خالف ساز به شرح زیر می باشد

احداث سرویس بهداشتی به مساحت تقریبی 2.5 مترمربع با مصالح آجري.(سال وقوع  -1
.تخلف 1350)

.احداث انباري به مساحت تقریبی 10 مترمربع با مصالح آجري.(سال وقوع تخلف 1360) -2
ملک فوق الذکر بصورت در وضع موجود بصورت پارکینگ عمومی مورد استفاده بوده و 
نگهبانی آن در قسمت زیر راه پله پالك مجاور جنوبی قرار دارد.(لذا جزء اعیان این پالك 

.لحاظ نگردیده است)
.ضمنا مساحت اعیانات وضع موجود، مندرج در جدول کاربري ها بصورت تقریبی می باشد

.با توجه به عدم داراي بودن اشرافیت به معبر فاقد عقب نشینی می باشد
**********

.با توجه به گواهی واحد محترم درآمد مشمول پرداخت عوارض بهره برداري موقت نمی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

160

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت توسعه بالکن، 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 45,849,000(چهل و  پنج 

میلیون و  هشتصد و  چهل و  نه هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 4.93  3
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/22 2/99/14914 تجدید 
نظر

بازار-خیابا
ن 

شیک-پاسا
ژ گلها

2-1-10161-38-1-5-0 161

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یکباب مغازه واقع در پاساژ گلها از درب ورودي حد 
.شرقی مغازه پنجم، داراي بالکن سرتاسري می باشد

از بابت مغازه به مساحت 8 مترمربع  به انضمام بالکن به مساحت 2.7 مترمربع داراي بالمانع 
.شماره 2/33/245871 مورخه 1394/11/12می باشد

لذا با قدمت سال 1398 بدون مجوز از سوي شهرداري  اقدام به توسعه بالکن به مساحت 
.4.93 مترمربع گردیده است

قابل ذکر است داراي کاهش بنا به مساحت 0.37 مترمربع در مغازه نسبت به بالمانع می 
.باشد

ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 
.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

حالیه مالکین با توجه به تخلف صورت گرفته توسط سرقفلداران، برابر نامه شکایتی ثبت 
.اتوماسیون 201131 مورخ 1398/11/01 ، درخواست رسیدگی به تخلف مزبور را دارند

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی وبازدید اعضاي کمیسیون از محل ، 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 1,221,400(یک 

میلیون و  دویست و  بیست و  یک هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 12.58  0.1
 

55000  , 1350
 , 1391

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

کاربري مربوطه

1399/04/09 2/99/14915 تجدید 
نظر

صندوق 
عدالت-روب
روي آژانس 
 -نسترن

2-2-20095-4-1-0-0 162

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

29  0
 

1020000  , 1391  عدم رعایت عقب نشینی

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 

0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
56,330,100(پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  سی هزار و  یکصد) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 111.41  0.5
 

960000  , 1391
 , 1394

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:

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



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده توسط متقاضی به صورت  شش دانگ مشاع از شش دانگ 
.اعیان یک باب خانه (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

:در وضع موجود اعیانات موجود در پالك به صورت 3 باب خانه به شرح زیر می باشد
اعیان شماره 1 به صورت یک باب خانه به مساحت 130.03 متر مربع (107.05 متر مربع اعیان 

مسکونی - 16.3 متر مربع  به صورت بارانداز -6.68 مترمربع به صورت انباري )
اعیان شماره 2 به صورت یک باب خانه به مساحت 100.58 متر مربع (73.97 متر مربع به 
صورت خانه مسکونی - 24.99 متر مربع  به صورت اتاقی جداگانه که درب به سمت کوچه 
داشته و فاقد راه دسترسی به اعیان شماره 2 می باشد - راه پله به مساحت 1.62 متر مربع )
اعیان شماره 3 در طبقه اول  به مساحت 63.64 متر مربع در طبقه  اول که بر روي اعیان 
شماره 2 احداث شده است . (3.63 متر مربع راه پله -60.01 به صورت خانه مسکونی )

:از بابت اعیانات داراي بالمانع و سوابق به شرح زیر می باشد
از بابت 169 متر مربع  در دو واحد مسکونی در همکف داراي بالمانع از شهرداري به شماره -1

.2/33/12849 مورخ 1389/12/08  می باشد
از بابت احداث طبقه اول برروي خانه مسکونی شماره 2  به مساحت 63 متر مربع و دو -2
باب کسري پارکینگ و افزایش تعداد واحد مسکونی ار 2 واحد به 3 واحد داراي راي 

.کمیسیون ماده صد به شماره 24415 مورخ 1389/12/08 می باشد

:حالیه با توجه به وضع موجود و سوابق مورد اشاره داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
با توجه به گزارش به شماره درخواست 96193 به تاریخ گزارش گیري 1391/06/11 و -1
همچنین تصاویر پیوست پرونده جاري در واحد تخلفات ساختمان حد شمالی تخریب و 
اعیان شماره 1 به مساحت 107.05 مترمربع مجددا احداث گردیده است.(سال وقوع 1391) از 
این مقدار به مساحت 11.94 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 95.11 مترمربع خارج تراکم 

.می باشد
احداث بارانداز به مساحت 16.3مترمربع   (مسقف نمودن محوطه ایوان خانه )(سال وقوع  -2

.1394) این مقدار کال خارج تراکم می باشد
اضافه بنا در طبقه اول در ساختمان شماره 2  به مساحت 0/64 متر مربع به صورت  -3

همزمانساز به علت خطا در مساحت یابی(سال 1350)

همچنین با توجه به گزارش مشروحه در بند 1 مزبور (شماره درخواست 96193 به تاریخ 
گزارش گیري 1391/06/11 ) با وجود دارا بودن بالمانع و آرا کمیسیون ماده صد و اشتباه در 

162

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



اعالم کل اعیانات به صورت کال خالف ساز، راي کمیسیون ماده صد به شماره 8954 مورخ 
.1391/07/16 مبنی بر تخریب کامل اعیانات می باشد

مجددا پس از راي صادره داراي گزارش کارشناسی به شماره 2/33/98892 به تاریخ گزارش 
گیري 1391/08/27 مبنی بر تعمیرات کلی اعیان شماره 1 و اعالم 43 مترمربع اضافه بنا 
.همزمانساز می باشد لیکن درخصوص نتیجه گزارش مزبور نتیجه اي مشاهده نگردید

همچنین درخصوص ساخت و ساز در اعیان مزبور داراي شکواییه شخصی به نامه سید جالل 
.اشرفی اصلی بوده که درخصوص آن نیز نتیجه اي مشاهده نگردید

طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ضلع جنوب به خندق عمومی قید شده 
که به استناد نامه اداره آب و فاضالب به شماره 98/106/100820-98/10/14 ثبت شهرداري 

.187947-98/10/14 فاضلکش فعالی مشاهده نشده است
به استناد خط پروژه شماره 2164 به  مساحت تقریبی 29 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 

 .اي 8 متري قرار دارد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

************************
از بابت احداث اعیان شماره 1 به مساحت 107.05 مترمربع(به مساحت 11.94 مترمربع داخل 
تراکم و به مساحت 95.11 مترمربع خارج تراکم)، احداث بارانداز به مساحت 16.3مترمربع و 
اضافه بنا در طبقه اول در ساختمان شماره 2  به مساحت 0/64 متر مربع به صورت 
همزمانساز داراي رأي کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 2/99/14915 مورخ 

.99/04/09 مبنی بر جریمه می باشد
.پس از راي مزبور خالف جدیدي مشاهده نگردید

.گزارش مزبور مورخ 1399/05/27 بروزرسانی گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 426,316,800(چهارصد و  بیست و  شش میلیون و  سیصد و  شانزده 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 63.44  2
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/04/21 2/99/14918 بدوي خیابان  
مطهري  
کوچه 
صفایی  بن 
بست چهارم 
  پالك 201

2-3-10254-143-1-0-0 163

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/129 مورخه 1398/11/29 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 876.07 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و پوشش سقف بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 61.28 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.23 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.23 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.23 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت کلی 20.52 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 2.16 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.45

. متر است).(سال وقوع تخلف 1399)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد.(پارکینگ شماره 9 مورد تایید نمی باشد) -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به عدم دیوار چینی دیوار مشرف به شارع در خصوص رعایت عقب نشینی  -10

.متعاقبا اظهار نظر می گردد
.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -11

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.15 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 65.84 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

163

باستناد نامه شماره ش ر-57480-1399 مورخ 99.04.09 شهرداري منطقه  با عنایت 
به عدم وجود تخلف ساختمانی اقدامی متصور نیست ، شعبه با تکلیفی مواجه نبوده و 

ضمن نقض راي بدوي موضوع کان لم یکن تلقی میگردد.

ردتخلف 156  0
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/15 2/99/14922 تجدید 
نظر

-
تختی--کو
چه قلی پور

2-1-10040-1-1-0-0 164

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -14202-98/10/24 کمیسیون محترم شعبه (4) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق بهمراه مالک بصورت یکباب خانه مشتمل بر 3 باب اعیان جداساز در 
یکواحد مسکونی به انضمام سرویس بهداشتی و حمام جداساز برابر مدارك ارائه شده دو 

  جلد سند مالکیت دفترچه اي هر کدام بصورت ششدانگ  بشماره ثبتی 66/3
جلد اول بصورت  ششدانگ یکقطعه زمین  عرصه یکبابخانه بمساحت 286/7 متر مربع و 
جلد دوم  بصورت ششدانگ اعیان یکباب خانه میباشد که از بابت کل ملک داراي بالمانع 
.بشماره 29877-60/6/22 میباشد. تخلف زیر بنایی جدید ندارد سوابق منضمه میباشد

وضع موجود بر روي پالك فوق  تعمیرات جزئی شامل گچ کاري و رنگ آمیزي و اجراي نما با 
.سرامیک  انجام شده است

164

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 24.15مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 13.1 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 530,410,000

(پانصد و  سی میلیون و  چهارصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85.55  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/05 2/99/14925 بدوي خ امام -
خمینی-پش
ت 

دخانیات--
عضدي - 
بن پرستو

2-3-10103-43-1-0-0 165
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/146 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 354.10 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:72.45 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 24.15 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.15 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله  آخر به مساحت 8.08 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 13.10 مترمربع
.رعایت فضاي سبز می گردد ولی رعایت فضاي باز به مساحت 4.11 مترمربع نمی گردد -10
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.79 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 84.98 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

//.درخواست عدم خالف دارد

165

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 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 137,793,600
(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  هفتصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 13.67  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/21 2/99/14926 بدوي مطهري-کو
چه 

ویشگاهی-ب
ن بست 
اکبرزاده

2-3-10251-29-1-0-0 166

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  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 221 مورخ 1395/12/27 و طی 
درخواست شماره 299429 مورخ1397/07/26  تقاضاي اصالح پروانه  نموده که پروانه اصالح 
شده و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 587.62 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 4.04 متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 1.01 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1.01 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1.01 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 1.01 متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.32 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6

طبقات اول تا سوم به مساحت 9.63 متر مربع(عرض راه پله 4.2 متر )
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد  واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی  -7
به مساحت 124.16 متر مربع (طبق پروانه صادره  طبقه دوم و سوم بصورت دوبلکس بوده که 

با توجه به وضع موجود طبقه سوم بصورت یک واحد مجزا اجرا شده است )
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .طبق پروانه صادره سطح اشغال 60% و با توجه به تخلف انجام شده سطح اشغال 61% میباشد

 .کسري فضاي باز و سبز ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد  

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض 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 346,953,600(سیصد و  چهل و  شش میلیون و  نهصد 
و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 51.63  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/22 2/99/14933 تجدید 
نظر

خیابان 
دکتر 
حشمت 
مقابل 
مسجد 
کوچه 
سررشته 
دار 

ساختمان 
آرتیمس

2-2-20106-191-1-0-0 167

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 841,470,000(هشتصد و  چهل و  یک میلیون و  

چهارصد و  هفتاد هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 200.35  1.25
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی  و نظریه کارشناس رسمی بشماره 
54782 مورخ 1399.04.05 مبنی بر تایید استحکام بنا ، ضمن  نقض راي بدوي در 
خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 720,115,200(هفتصد و  بیست میلیون و  یکصد و  
پانزده هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 71.44  3
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 62 مورخ 1396/3/17 بصورت 4طبقه 
بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 16 واحد مسکونی به مساحت کلی 1941/61 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري و نازك کاري (فاقد فعالیت کارگري) بوده  
و با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی  داراي تخلف به مساحت 123.07

:متر مربع به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2.89متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.7 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2.7 متر مربع-3

 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 14.87 متر مربع-4
 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت  71.44 متر مربع-5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 28.47 متر مربع-6

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راه پله به مسکونی به مساحت 12.16 متر مربع (عرض -7
راه پله 2.6 متر )

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت که در صورت تخطی  -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداري ها اعالم نماید لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی به مساحت 156.75 متر مربع در همکف و به 
مساحت 31.44 متر مربع در طبقات ( جمعا به مساحت 188.19 مربع )بعنوان تخلف 

. .ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
(سال وقوع 1397)

 . بارانداز بصورت همگن بوده و در زمان صدور پروانه در نقشه ها موجود بوده است

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

 کسري پارکینگ ندارد 
. مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض 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 بناي بدون مجوز، ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه 
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري به 

مبلغ 226,850,000(دویست و  بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال 
تأیید می گردد.

جریمه 1745  2
 

65000  , 1336
 , 1360

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/25 2/99/14934 تجدید 
نظر

امام -
--خمینی

2-2-20123-1-1-0-0 168

توضیحات بازدید مساحت کل زیر بنا 1276

با توجه به قدمت بنا(1346) و با توجه به اینکه در سال وقوع تخلف اساساً کمیسیون 
ماده صد جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی وجود نداشته لذا موضوع قابلیت طرح 

و رسیدگی ندارد.

ردتخلف 80  0
 

55000  , 1346 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/25 2/99/14935 بدوي پشت بانک 
مسکن 
چهارراه 
میکاییل-خ
یابان  
صفایی

2-3-10181-23-1-0-0 169

با توجه به محتویات پرونده و گزارش کارشناس رسمی دادگستري بشماره 57916 
مورخ 99/04/9 مبنی بر اینکه شکایت شاکی پرونده وراث مرحوم استیفاء غیرموجه و 
منتفی می باشد لذا بابت  تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مازاد بر تراکم 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 0.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,645,312(یک میلیون و  ششصد و  چهل و  پنج هزار و  سیصد و  
دوازده) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15  0.5
 

219375  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه شماره 114973-97/6/15 ثبت در شهرداري طی بازدید بعمل آمده از 
پالك فوق بصورت یکباب ساختمان مسکونی  ویالئی قدیمی داراي سند مالکیت دفترجه اي 
بشماره ثبتی 4262/5 بصورت ششدانگ  اعیان یکباب خانه ( سند فاقد حدود و ابعاد و 
مساحت ) بوده بالمانعی از سوي مالک ارائه نگردیده است و همچنین وضعیت موجود کل 
محوطه حیاط خلوت مبادرت به احداث سرویس بهداشتی و انباري اقدام شده است  مساحت 
اعالم شده در جدول کابریها بصورت تقریبی و خارج از ملک بوده  مساحت عرصه تقریبی 
95 متر مربع مساحت کل  اعیان تقریبی 95 متر مربع  که از این مقدار     سرویس بهداشتی 
و انباري در محوطه حیاط خلوت  کال بسطح 15 متر مربع  سال تقریبی 1380  پس از ارائه 

: نقشه برداري قابل بررسی خواهد بود موارد تخلف به شرح زیر است
بناي داخل تراکم آن بسطح تقریبی 47/50متر مربع  سال محاسبه تخلف 1346  و بناي  -1
خارج از تراکم آن تقریبی بسطح 47/50 که از این مقدار 15 متر مربع ( از بابت احداث 
سرویس بهداشتی و انباري سال محاسبه تخلف 1380 میباشد  الزم بذکر است در خصوص 

. سال محاسبه تخلف پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

حالیه شاکی در خصوص تخلف صورت گرفته در حد شمال ملک فوق الذکر که به حد جنوب 
ملک شاکی منتهی میگردد مبنی بر اینکه رعایت اصول فنی  و شهرسازي نگردیده  و در آب 

.چک  ساختمان اینجانب موجب اختالل گردیده معترض میباشد
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 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 1,426,029,600(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  شش میلیون و  

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

جریمه 217.06  2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 6 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 6 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 3  0
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در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت ،مقرر میگردد شهرداري برابر ضوابط و 
مقررات اقدام نماید.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

با توجه به صدور راي جریمه در خصوص بار انداز ، موضوع کسري پارکینگ منتفی 
میباشد .

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/67 مورخه 1398/06/12بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 696.46 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 170.80 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 31.17 مترمربع که از این مقدار به مساحت 7.62  -1
.مترمربع بصورت بارانداز غیر همدست ساز می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.55 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.38 مترمربع که از این مقدار به مساحت 25.85  -3
مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 10 متري حد شمالی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1398.
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.38 مترمربع که از این مقدار به مساحت 25.85  -4
مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 10 متري حد شمالی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1398.
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 10.26 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.2.70 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد برتراکم (در مجموع همکف و طبقات) به مساحت کلی 36 مترمربع بابت  -7

.تغییر جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
حیاط خلوت سراسري حد جنوب رعایت نگردیده و عرض موجود در قسمت اعظم به  -8
صفر و در قسمت دیگر (در همکف) به یک متر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به ذکر 

است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 151.25 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -9

.مسکونی از 3 واحد به 6 واحد.(سال وقوع تخلف 1398)
با توجه به قرار گیري دو باب پارکینگ زیر بارانداز خالف ساز داراي دو باب کسري  -10
پارکینگ مسکونی می باشد که در صورت جریمه شدن بارانداز خالف ساز دو باب پارکینگ 
مورد قبول بوده و لذا کسري پارکینگ ها منتفی می گردند.(همچنین اعالم می گردد اظهار 
نظر نهایی در خصوص پارکینگ ها، متعاقبا پس از کف سازي و تست میدانی ارائه می 

.گردد).(سال وقوع تخلف 1398)
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.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
در زمان صدور پروانه داراي دو درب چهارمتري و یک باب پارك حاشیه بوده و حالیه  -13
داراي 3 درب (حداکثر 3 متري) و یک باب پارك حاشیه اي می باشد.(درب ها تا کنون اجرا 

 .نگردیده اند)
به مساحت 54.79 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده و رعایت حد نصاب  -14

.فضاي سبز می گردد..(بر اساس نقشه پیشنهادي).(سال وقوع تخلف 1398)
ضمنا بر خالف اصول و ضوابط شهرسازي انباري ها زیر شیب بندي اصلی اجرا نگردیده اند و 

 .بصورت شکست دار با کد ارتفاعی متفاوت با سربندي اصلی اجرا گردیده اند
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 72.66 درصد بوده و سطح اشغال وضع  

.موجود 86.77 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
تبدیل راه پله به بناي مسکونی بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 74,508,000(هفتاد و  چهار میلیون و  پانصد و 
 هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.درخصوص عدم رعایت عرض 

حیاط خلوت شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش عمل نماید.

جریمه 8.87  2.5
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب ساختمان دو طبقه بر روي پیلوت 
به صورت دو واحد مسکونی برابر صورتمجلس تفکیکی به شماره 45648 مورخ 

.1375/09/17 می باشد
.از بابت اعیانات داراي بالمانع هاي مندرج در جدول سوابق می باشد

همچنین داراي مجوز تعمیرات به شماره 2/33/325331 مورخ 1398/02/23 مبنی بر 
تعمیرات کلی شامل کف سازي، کاشیکاري، اجراي نماي بیرونی ساختمان، تعویض تاسیسات 
قدیمی و همچنین مسقف نمودن تراس به صورت شیروانی، تعویض پنجره هاي قدیمی، 
.تعویض درب آهنی ماشین روي پارکینگی و اجراي آن به صورت اتوماتیک می باشد

برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار داراي تخلفات به شرح زیر 
:می باشد

کاهش بنا به مساحت 0/61 مترمربع در طبقه همکف از سازه اصلی  -1-1
به مساحت 5/48 مترمربع مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف  -2-1
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد

داراي کاهش بنا به مساحت 1/24 مترمربع در طبقه اول نسبت به بالمانع صادره -2
داراي کاهش بنا به مساحت 2/43 مترمربع در طبقه دوم نسبت به بالمانع صادره -3

احداث آسانسور به مساحت 2/13 مترمربع در همکف و 1/84 مترمربع در طبقه اول و  -4
دوم (مجموعا به مساحت 5/81 مترمربع)(قابل ذکر است آسانسور مذکور در مجاورت راه پله 

همکف و طبقات احداث گردیده و اضافه بنا محسوب نمی گردد)
حذف راه پله اختصاصی دسترسی به واحد طبقه اول و تبدیل آن به زیربناي مفید  -5

مسکونی به مساحت 8/87 مترمربع
برخالف مجوز تعمیرات کلی صادره، دیوارهاي مربوط به پارکینگ اختصاصی شماره 1 و  -6
همچنین سرویس مشاعی تخریب و به پیلوت اضافه گردیده است. همچنین بخشی از دیوار 
.انباري اختصاصی موجود در همکف تخریب و تبدیل به دو قطعه انباري تبدیل گردیده است
قابل ذکر است در حد شرقی پالك مزبور حداقل فاصله 2 متر حیاط خلوت رعایت نمی گردد 
که با توجه به صورتمجلس تفکیکی به صورت دیوار و پنجره بوده لیکن در طبقه اول بخشی 

.از پیشروي در حد شرقی به صورت بالکن اجرا گردیده است
.به استناد خط پروژه 2221 فاقد عقب نشینی می باشد

طی شماره ارجاع 340710 و شماره اتوماسیون به شماره 160555 مورخ 1398/09/07داراي 
شکواییه پالك حد شمالی از بابت ایجاد  پنجره در طبقه اول به سمت پالك خود و ایجاد 
تراس در طبقه دوم (در ضلع شرقی) و همچنین جلو آمدگی نماي ساختمان می باشد که در 
این خصوص الزم به توضیح است طی بازدید به عمل آمده  مشاهده گردید در وضع موجود 
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یک پنجره به سمت پالك شاکی تعبیه گردیده و در طبقه دوم نیز تراس احداث گردیده  که 
فاصله پنجره و تراس مورد اشاره با ملک شاکی تقریبا 0/94 متر است لذا رعایت 2 متر بازشو 

.با پالك مجاور نمی گردد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه و پایانکار همزمان دارد

قابل ذکر است تعمیرات در حال انجام می باشد و اعتبار 3 ماهه مجوز تعمیرات صادره نیز به 
.پایان رسیده است

********************************
برابر تصمیم شعبه شماره 3 کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14756 مورخ 1399/03/31 
پرونده اعاده گردیده تا نقشه تکمیلی که در آن راه دسترسی واحدها با حذف راه پله 

.اختصاصی مشخص گردد
با توجه به محتویات پرونده، راه پله اختصاصی جهت طبقه اول در نقشه هاي تفکیکی اولیه 
ساختمان (ضمیمه پرونده) موجود بوده که برابر تغییرات صورت گرفته و در حال حاضر و 
برابر نقشه برداري ارائه شده (ضمیمه پرونده)، در وضع موجود راه پله و آسانسور به صورت 

.مشاعی و یکسان در هر دو طبقه می باشند
همچنین درخصوص شکایت پالك مجاور، رضایت نامه شماره 19971 مورخ 1399/02/23 
دفترخانه شماره 224 رشت مبنی بر رضایت به نام آقاي کاظم داداش زاده ضمیمه پرونده 

             .گردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 200,676,000(دویست میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 23.89  2.5
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/121 مورخ 1397/12/24 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 914/68 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به مساحت کلی 480.37 مترمربع برخالف 

:مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 53/57 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 9/54  -1
مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف 
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 53/57 مترمربع -1-2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 6/36 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-2

 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53/57 مترمربع -1-3
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 6/36 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-3

 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 53/57 مترمربع -1-4
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 6/36 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-4

 اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به مساحت 264/03 مترمربع -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.06 مترمربع -6

تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور مشاعی در زیرشیروانی به انباري به مساحت 21.83  -6
مترمربع (الزم به توضیح است به مساحت 2.80 مترمربع با توجه به مساحت انباري باالي 5 

مترمربع مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 11/34 مترمربع. عرض باقیمانده پاگرد راه پله در وضع موجود برابر 2/61 متر می 

.باشد
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 27/09 مترمربع می باشد -9
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 29/11 مترمربع می باشد -10
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد و عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز 
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 
متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است. لذا به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول دو 
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باب عوارض کسري پارکینگ خواهد گردید.(پارکینگ هاي شماره 4 و 5 )
از بابت اضافه بنا به مساحت 478.31 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه 
پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 11.34 مترمربع داراي راي تجدیدنظر به 

.شماره راي 2/99/14631 مورخ 1399/02/01 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به  شرح زیر می باشد: (سال وقوع 1399)

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.06 مترمربع -1
تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور مشاعی در زیرشیروانی به انباري به مساحت 21.83  -2

 مترمربع
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74/50 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 90/70 درصد می باشد.(به میزان 16/20 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
حالیه برابر نامه اداره ثبت اسناد و امالك درخصوص تبدیل خندق عمومی مندرج در سند 
مالکیت در حد شمالی پرسش گردیده است که با توجه به بررسی به عمل آمده و پروانه 
.صادره، بن بست 6 متري عمومی موجود در حد شمالی مورد گواهی می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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 برابر ارزش 
معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه به مبلغ 
 541,094,400(پانصد و  چهل و  یک میلیون و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 80.52  2
 

3360000  , 1398
 , 1399

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

کاربري مربوطه

1399/04/23 2/99/14949 تجدید 
نظر

سید 
ابواالقاسم-ك
وچه جعفري

2-2-20094-258-1-0-0 17
3

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا راي بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف ، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/25 مورخه 1398/04/23 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور 
.آخر در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 695.78 مترمربع صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 80.52 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.28 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 21.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 21.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 21.08 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.77 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 58.93 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -7
مسکونی از 4 واحد به 5 واحد.(طبقه سوم از یک واحد به دو واحد تبدیل گردیده 

.است).(سال وقوع تخلف 1399)
با توجه به افزایش تعداد درب،، مشمول پرداخت عوارض درآمدي یک باب کسري  -8

.پارکینگ مسکونی می گردد.(پارك حاشیه اي ندارد)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوار چینی عرصه مشرف به معبر، در خصوص عقب نشینی متقعاقبا  -11
 .اظهار نظر می گردد

به مساحت 5.23 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 23.34  -12
مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي).(سال وقوع 

.تخلف 1399)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 71.94 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 79.52 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 1.75برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه 
به مبلغ  719,712,000(هفتصد و  نوزده میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر 

و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 122.4  1.75
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/21 2/99/14950 تجدید 
نظر

دانشسرا - 
کوچه 
نوشادل

2-3-10190-10-1-0-0 174

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها نظر به اینکه اضافه 
بنایی تلقی نمی گردد ، لذا راي بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف ، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/87 مورخ 1398/07/29 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 675.46 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 117.36 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 29.34 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 29.34 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 29.34 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 29.34 متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.16 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا سوم به مساحت 5.04 متر مربع (عرض راه پله 2.39 متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت  افزاش واحد مسکونی در طبقه سوم (1 واحد ) به مساحت -8
 45.98 متر مربع

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 27.75 متر مربع کسري فضاي باز  و به  -9
مساحت  3.92 متر مربع کسري فضاي سبز را دراد

سال وقوع تخلف 1398
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد 

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و لی نما اجرا نشده است
.سطح اشغال طبق پروانه صادره 70 درصد و حالیه 82/54 درصد می باشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض 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  

253,936,500(دویست و  پنجاه و  سه میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار و  پانصد) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 54.61  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/15 2/99/14952 تجدید 
نظر

 
سرخبنده-
کوچه 
عشقی

2-1-10037-48-1-0-0 17
5

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

13.5  0
 

3100000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک دستگاه آپارتمان در همکف و طبقه 
.اول در دو واحد مسکونی می باشد

براساس صورت مجلس تفکیکی به شماره 23285 مورخ 1366/11/08 و گواهی تفکیک به 
:شماره 19790 مورخ 1366/06/18 اعیانات مجاز در پالك به شرح زیر می باشند

 طبقه همکف شامل  شوفاژ خانه به مساحت 28.5 متر مربع
طبقه اول شامل راه پله به مساحت 13/29 و یک واحد مسکونی به مساحت 70.4 متر مربع 

(جمعا به مساحت 83.69 متر مربع )
طبقه دوم شامل راه پله به مساحت 5/6 متر مربع و  یک واحد مسکونی به مساحت 83.6 

متر مربع  میباشد (جمعا به مساحت 89.20 متر مربع )
برابر بازدید به عمل آمده و صورتمجلس و نقشه تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی داراي 

:تخلفات به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.40 مترمربع -1
 اضافه در طبقه دوم به مساحت 10.98 متر مربع-2

به استناد خط پروژه شماره 658 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 13.5 متر مربع می 
 .باشد

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

از بابت تخلفات به مساحت 54.61متر مربع (اضافه بنا در همکف به مساحت 22.4 متر مربع - 
21.23 متر مربع در طبقه اول - 10.98 متر مربع در طبقه دوم ) داراي راي جریمه بوده که  

.بپیوست مدارك می باشد
***********************

با توجه به به تخلفات انجام شده و اراي صادره و بازدید مجدد صورت گرفته طبقه اول فاقد 
خالف زیربنایی بوده لذا داراي کاهش بنا به مساحت 21.23 متر مربع نسبت به راي صادره در 

 .طبقه اول میباشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

17
5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي مسکونی ؛ 
بدون مجوز شهرداري بمتراژ 25.86مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد لیکن با توجه عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 142,230(یکصد 
و  چهل و  دو هزار و  دویست و  سی) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 25.86  0.1
 

55000  , 1365 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/23 2/99/14957 بدوي سعدي -
اسالم 
آباد-شاهد
-سعیدي 
-خوشه

2-1-10026-1-1-0-0 176

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

32.19  0
 

55000  , 1362  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -2615-99/1/18  کمیسیون محترم  شعبه ( 3) طی بازدید 
بعمل امده از پالك فوق  بصورت یکباب خانه ویالئی قدیمی برابر  مدارك ارائه شده داراي 
داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 3034/4 بصورت ششدانگ اعیان  یکباب خانه 
بوده (سند مالکیت  فاقد مساحت و طول اربعه ) میباشد وضعیت موجود بدون اخذ مجوز از 
شهرداري مبادرت به تعویض کامل سربندي  بدون افزایش ارتفاع اقدام نموده   برابر سوابق 
موجود در شهرداري مالک اعیان از بابت  مسکونی یک اشکوبه  بسطح 60 متر مربع داراي 
پروانه ساختمانی بشماره 285-64/3/9 و همچنین احداث حمام و توالت و انباري بمساحت 
30 متر مربع   پروانه ساختمانی  بشماره 165-62/2/24 از شهرداري صادر گردیده و 
همچنین داراي سوابق پرداختی بشماره درآمدي 14166 میباشد .برابر نقشه برداري ارائه 
شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي  مهندس حسام الدین جیالنی ثفتی داراي پروانه 
اشتغال بشماره 00180-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت عرصه را بسطح 
305/27 متر مربع و مساحت اعیان را بسطح 85/86 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است 
: برابر کروکی نقشه برداري و مطابقت آن با بالمانع صادره مغایرت به شرح زیر است

مساحت اعیان برابر پروانه صادره بسطح 60 متر مربع بوده برابر نقشه برداري ارائه شده   -1 
مساحت اعیان بسطح 85/86 متر مربع میباشد که  داراي مابه التفاوت بنا بسطح 25/86 
.متر مربع کال داخل تراکم  سال محاسبه بعد از صدور پروانه مربوط به سال 1365 میباشد
داراي کاهش بنا بسطح 30 متر مربع نسبت به پروانه صادره  از بابت تخریب سربندي  -2
حمام و توالت و انباري ( الزم بذکر است با توجه به تخریب  کل سربندي و قسمتهایی از 
دیوار هاي داخلی بناي جداساز حمام و توالت و انباري بسطح   30 متر مربع   و توسط 
مهندس  نقشه بردار محاسبه نگردیده و از جدول کابرهیا نیز حذف گردیده است )

مالک اعیان  بدون مجوز از شهرداري مبادرت به تعویض کامل سربندي اقدام نموده است.  
.مشمول تعمیرات کلی میگردد

برابر خط پروژه شماره 503 بسطح تقریبی 32/19 متر مربع داراي عقب نشینی بوده  (   از 
این مقدار بسطح 4/74 متر مربع از عرصه و مابقی بسطح 27/45 متر مربع از اعیان میباشد 

(

الزم بذکر است : از بابت تعمیرات صورت گرفته داراي شکوائیه بشماره 98/6/20-106356 
.میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي و اصالح متراژ 
تخلف مندرج در راي بدوي که براساس گزارش حدودي شهرداري براي متراژ 20
مترمربع صادرگردیده بود در خصوص احداث بارانداز به متراژ 40 مترمربع ،باستناد 

تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان  
جریمه بمبلغ 40,000,000(چهل میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 40  1
 

1000000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/13 2/99/14958 تجدید 
نظر

-
پیرسرا--ب
ن بست 
بهاران

2-2-10053-253-1-0-0 17
7

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -15014-99/2/9 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از 
پالك فوق  بهمراه مالک برابر مدارك ارائه شده ساختمان بصورت 2 طبقه در دو واحد 
مسکونی  شامل همکف یکواحد مسکونی   داراي 2 جلد   سند مالکیت دفترچه اي هرکدام 
بصورت 3 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع بشماره ثبتی 2073/5 بصورت ششدانگ یکدستگاه 
آپارتمان  بمساحت 145/50 متر مربع قطعه اول تفکیکی و واحد مسکونی طبقه اول داراي 2 
جلد سند مالکیت تک برگی هرکدام بصورت 3 دانگ مشاع از 6 دانگ مشاع بشماره ثبتی 
2073/2 بصورت یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول بمساحت 150/5 متر مربع قطعه 2 
تفکیکی  برابر سوابق موجود در شهرداري داراي بالمانع  بشماره  13/53764 مورخه 
 . .68/12/12  و 19980-67/7/16 و پرونده درآمدي بشماره 8896 میباشد

وضعیت موجود بدون مجوز بر روي پلک فوق تعمیرات جزئی شامل کف سازي و اجراي نما 
اقدام شده   و همچنین بر بروي پالك فوق در قسمت حیاط باراندازي  با سازه فلزي و 

: ایرانیت سایه روشن موجود است که سوابقی رویت نگردیده  موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث بارنداز بسطح تقریبی40 متر مربع با سازه فلزي و ایرانیت سایه روشن -1

.سال محاسبه تخلف 1387 میباشد

.برابر خط پروژه شماره 2224 فاقد عقب نشینی میباشد 
 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 786,240,000(هفتصد و  هشتاد و  شش میلیون و  دویست و  چهل هزار 

) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 273  2
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 2/99/14960 تجدید 
نظر

خیابان 
ولیعصر-کو
چه علی 
عشقی

2-3-10042-508-1-0-0 17
8

  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

25.  0
 

1440000  , 1391  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین برابر مبایعه نامه ضمیمه 
پرونده می باشد.(نسقی)

با توجه به نقشه برداري ارائه شده، یک دستگاه آپارتمان دو طبقه روي پیلوت در 1 واحد 
مسکونی به مساحت کلی 273/00 مترمربع بدون مجوز از سوي شهرداري احداث گردیده 

است. (سال وقوع 1391 برابر فیش برق ضمیمه)
.کسري پارکینگ ندارد

رعایت عرض حیاط خلوت حداقل 2 متر در حد غربی رعایت نمی گردد.همچنن در حد غربی 
داراي درب به مجاور غربی می باشد. الزم به ذکر است با توجه به خط پروژه شماره 2154 حد 

.غربی پالك مزبور فاقد اعیان و در حریم 45 متري رودخانه می باشد
به استناد خط پروژه شماره 2154 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0/25 مترمربع از 

.اعیان هر طبقه  می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

17
8

حسب بررسی محتویات پرونده با عنایت به نامه شماره 3700/124472/122 مورخ 
99/4/24 اداره کل آموزش و پرورش و نظر به اینکه وفق ماده 2 آیین نامه استقرار 

مدارس غیردولتی در مناطق و محالت مختلف مصوب هیئت محترم وزیران ، تشخیص 
نیاز هر محله یا منطقه به مدارس غیردولتی و صدور مجوز استقرار آنها با شوراي 
نظارت میباشد و نظر به اینکه براساس ماده 4 آیین نامه ، امکان استقرار مدارس 

غیردولتی در فضاهاي (عرصه و اعیان) با کاربري مسکونی وجود دارد و با توجه به راي 
شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداري به شماره 9509970955303642 مورخ 

95/09/29 مبنی بر اینکه با توجه به مجوزهاي آموزش و پرورش ، امکان ارجاع پرونده 
و رسیدگی در کمیسیون ماده 100 وجود ندارد ، لذا با توجه مدارك و مباحث قانونی ، 
ضمن نقض راي بدوي ، مراتب خارج از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 

بوده و قابل طرح در کمیسیون ماده صد نمی باشد .

ردتخلف 788.7  0
 

3100000  , 1392 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1399/05/13 2/99/14964 تجدید 
نظر

خ -
شریعتی-زي
رکوچه-بن 
بست 
-جمشیدي

2-1-10007-66-1-0-0 179
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -49676-98/3/29 کمیسیون محترم شعبه (4)طی بازدید 
بعمل آمده برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 3014 بصورت 
عرصه و اعیاندو طبقه  شامل همکف بسطح 6/18 متر مربع  یکباب خانه بمساحت 392/31 
متر مربع  بوده برابر سوابق منضمه از بابت  یکباب ساختمان دو طبقه همکف شامل  سرویس 
جداساز بسطح 6/18 متر مربع و مسکونی بسطح 235/62 متر مربع و طبقه اول بسطح 

255/90 متر مربع بمساحت کلی 497/7 متر مربع   داراي بالمانع بشماره 
.3/33/71912-91/11/8 میباشد
: موارد تخلف به شرح زیر است

وضعیت موجود بر روي پالك فوق در قسمت محوطه درب ورودي  باراندازي بسطح تقریبی 
 20 متر مربع با سازه فلزي و سربندي حلب اقدام شده سال محاسبه تخلف 1392

در خصوص تبدیل ملک از مسکونی به آموزشی بصورت دبیرستان غیر انتفاعی موارد تخلف 
: به شرح زیر است

 تبدیل کل ملک  بسماحت کلی 497/7 متر مربع به دبیرستان غیر انتفاعی نواب -1
 به جهت تبدیل ملک به آموزشی برابر ضوابط داراي 10 باب کسري پارکینگ -2

 سال محاسبه   1392 میباشد
به استناد طرح تفضیلی بمساحت 21 متر مربع  ( 13/5 متر مربع از اعیان و 7/5 متر مربع از 

.عرصه )در تعریض  قرار دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي علیرضاسفرگر  مبنی بر 
تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به مساحت 2.76  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 2,428,800(دو میلیون و  چهارصد و  بیست و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 2.76  4
 

220000  , 1376 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/07 2/99/14965 بدوي بازارچه  
صیقالن- 
سراي قدس

2-1-10155-75-1-12-0 180

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه از پالك 1151 برابر سند 
.اجاره مستقل به شماره 171560 مورخ 1375/07/02 دفترخانه شماره 3 رشت می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مساحت مغازه مزبور برابر 11.32 مترمربع و 
.داراي بالکن به مساحت 6.76 مترمربع (دسترسی به بالکن از طریق نردبان) می باشد

.از بابت مغازه داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد
از بابت بالکن داراي مجوز تعمیرات مبنی بر احداث بالکن به مساحت 4 مترمربع به شماره 

.3/33/521 مورخ 1376/01/20 می باشد
لذا برخالف مجوز تعمیرات صادره داراي مابه التفاوت در بالکن به مساحت 2.76 مترمربع می 

باشد. (سال وقوع 1376)
برابر گواهی واحد خط پروژه مغازه مزبور در بافت بازار و فاقد عقب نشینی  قرار داشته و 
رعایت توسعه معابر مطابق طرح هاي اجرایی آتی و نیز ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در 

.زمان نوسازي الزامیست
.جالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

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 118,932,000
(یکصد و  هجده میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 9.01  4
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب دکان از پالك 2522 باقیمانده و 2522/1 از 
.ورودي سمت غرب اولین مغازه و داراي بالکن سرتاسري می باشد

از بابت کل پالك داراي پروانه ساختمانی به شماره 267 مورخ 1375/12/28 و اصالح پروانه 
با توجه به تجمیع دو پالك مورخ 1377/04/27 به مساحت کلی 533/68 مترمربع به صورت 

.30 باب مغازه می باشد
برابر نقشه هاي اصالح پروانه ضمیمه پرونده فنی نیم طبقه به صورت بالکن در حد 1/3 جهت 

.مغازه مزبور می باشد
لذا با توجه به وضع موجود اقدام به توسعه بالکن به مساحت 9.01 مترمربع با سال وقوع 

.1395 گردیده است
برابر گواهی واحد نقشه برداري ملک مزبور در بافت بازار قرار داشته و  رعایت توسعه معابر 
مطابق طرح هاي اجرایی آتی و نیز ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي 

.الزامیست
حالیه مالکین با توجه به تخلف صورت گرفته توسط سرقفلداران، برابر نامه شکایتی ثبت 
.اتوماسیون 201131 مورخ 1398/11/01 ، درخواست رسیدگی به تخلف مزبور را دارند

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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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 ر-62943 مورخ 99.04.15 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 و اضافه 
بناي همزمان ساز در همکف  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 27,346,612(بیست و  هفت 
میلیون و  سیصد و  چهل و  شش هزار و  ششصد و  دوازده) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 57.78  2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت پروانه ساختمانی شماره 10 مورخه 1381/01/24 و پایانکار 
شماره 47752 مورخه 1382/12/28 بصورت دو طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی و به 
مساحت کلی 273.17 مترمربع صادر گردیده است.(این ملک به دو قطعه آپارتمان و دو باب 

.پارکینگ و در مجموع 4 قطعه تفکیک گردیده است)
حالیه طی بازدید بعمل آمده مالک مبادرت به احداث یک طبقه مازاد (طبقه سوم) نموده  که 
با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري اعیان (تفکیکی) توسط متقاضی داراي مابه التفاوت به 

:شرح زیر است
.اضافه بنا همزمان ساز در همکف به مساحت 2.71 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1382) -1

.کاهش بنا همزمان ساز در طبقه اول به مساحت 0.27 مترمربع -1
.کاهش بنا همزمان ساز در طبقه دوم به مساحت 0.27 مترمربع -1

احداث یک طبقه مازاد به مساحت کلی 55.07 مترمربع که از این مقدار به مساحت 6.71  -4
مترمربع بصورت راه پله می باشد.(سال وقوع تخلف 1384).(ضمنا الزم به توضیح است سازه 

.راه پله بتنی و مابقی طبقه، چوبی می باشد)
با توجه به تامین دو باب پارکینگ و سال وقوع تخلف که مشمول ضوابط طرح تفضیلی قدیم 

.می گردد لذا کسري پارکینگ ندارد
رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 

.الزامیست
.مارتب جهت دستور تقدیم می گردد
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در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداث گاراژ 
مشتمل بر 13 باب مغازه  بدون مجوز شهرداري جمعاً به مساحت 380.39  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 39707
 مورخ 17/3/99  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي 
احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 329.717.300  ریال، به استناد 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی 
به مبلغ 65,943,460(شصت و  پنج میلیون و  نهصد و  چهل و  سه هزار و  چهارصد و  

شصت) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 380.39  0
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نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ34 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

34  0
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امام-جنب 
کانون زبان 
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توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده به صورت نهصد و نودو شش ممیز ششصد و شصت و دو هزارم 
سهم مشاع از یک هزارسهم عرصه و اعیان گاراژ برابر سند مالکیت ارائه شده می باشد
برابر بازدید به عمل آمده در وضع موجود گاراژ فوق مشتمل بر اعیانات به شرح ذیل می 

: باشد
اعیان شماره 1)یکباب مغازه به مساحت 73.01 متر مربع بانضمام بالکن فلزي به مساحت 
18.12 متر مربع ، فاقد تابلو و داراي فعالیت شغلی مکانیکی خودرو می باشد ،از بابت مغازه با 

.قدمت تقریبی 1358 و بالکن با قدمت تقریبی 1378  بالمانعی ارائه نگردید
اعیان  شماره 2)یکباب مغازه  به مساحت 59.49 متر مربع بانضمام بالکن فلزي به مساحت 
12.57 متر مربع فاقد تابلو و داراي فعالیت شغلی صافکاري می باشد ، از بابت مغازه با قدمت 

.تقریبی 1358سال و بالکن با قدمت تقریبی 1378بالمانعی ارائه نگردید
اعیان  شماره 3 )یکباب مغازه به مساحت 17.81 مترمربع  بانضمام بالکن چوبی به مساحت 
4.5 متر مربع ، فاقد تابلو و داراي فعالیت شغلی تعمیرات پمپ خودرو بوده  که از بابت مغازه 
. با قدمت تقریبی 1358سال و بالکن با قدمت تقریبی 1378  بالمانعی ارائه نگردید

اعیان  شماره 4) یکباب مغازه به مساحت 24.75  متر مربع ، فاقدتابلو از بابت مغازه با قدمت 
تقریبی 1368 بالمانعی ارائه نگردید،الزم به ذکر است  با توجه به عدم تعرفه مغازه فوق، 
اظهار نظر درخصوص سایر تخلفات احتمالی امکان پذیر نمی باشد.( مساحت اعالم شده 

(براساس کروکی نقشه برداري  ارائه شده می باشد
اعیان شماره 5 )یکباب مغازه به مساحت 20.07 متر مربع بانضمام  بالکن چوبی  به مساحت 
10.39مترمربع وفاقد تابلو و داراي فعالیت شغلی الکتریکی بوده و  مغازه فوق داراي بالمانع 
شماره 3/22/7487 مورخ 1381/3/27 و 3/33/5916 مورخ 1381/03/27 مندرج در بنچاق 
107945 مورخ 1381/04/10 بوده و از بابت بالکن با قدمت تقریبی 1378 و مربوط به قبل از 

بالمانع فوق الذکر مدارکی ارائه نگردید
اعیان  شماره 6 ) به صورت یکباب مغازه سه دهنه به مساحت  97.72 متر مربع بانضمام 
بالکن به مساحت 47.96 متر مربع و داراي تابلو به ابعاد تقریبی  1.20*9.5 داراي فعالیت 
شغلی بنگاه معامالتی خودرو می باشد. از بابت مغازه به مساحت 89 متر مربع و بالکن به 
مساحت 36 متر مربع داراي بالمانع شماره 3/22/115336مورخ 1393/05/21 بوده بنا براین 
حالیه داراي اضافه بنا همزمانساز به مساحت 8.72 متر مربع در همکف (سال وقوع  1368)و 
11.96 متر مربع در بالکن ( سال وقوع 1393) می باشد مضافا اینکه اقدام به تعمیرات بدون 
مجوز جزئی از قبیل رنگ آمیزي و  کف سازي و تعویض درب کرکره اي و نصب شیشه 

سکوریت و... نیز نموده است
اعیان شماره 7 )یکباب مغازه به مساحت 27.22 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 8.37 
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متر مربع ، داراي تابلو به ابعاد تقریبی 1.20*3 و فعالیت شغلی بوتیک از بابت مغازه داراي 
نامه اتاق اصناف به شماره 3636مورخ 1337/05/22 مندرج در سند اجاره شماره 225638 
 مورخ 1337/05/30 بوده و از بابت بالکن با قدمت تقریبی 1378 بالمانعی ارائه نگردید
اعیان شماره 8) یکباب مغازه به مساحت 31.30 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 13.62 
متر مربع و داراي تابلو به ابعاد تقریبی3.5*1.20 و فعالیت شغلی فروش ماشین هاي اداري  
بوده و از بابت مغازه باقدمت تقریبی 1368 و بالکن  با قدمت تقریبی 1378  بالمانعی ارائه 
نگردید همچنین اقدام به تعمیرات بدون مجوز جزئی  از قبیل جابجایی راه پله جهت 
دسترسی به بالکن و اجراي دکوراسیون داخلی و  نصب درب کرکره اي و ... نموده است
اعیان  شماره 9 )یکباب مغازه به مساحت 31.8 متر مربع فاقد بالکن و داراي تابلو به ابعاد 
تقریبی 3.30*1.20 و داراي فعالیت شغلی لوله فروشی از بابت مغازه با قدمت تقریبی 1368 

بالمانعی ارائه نگردید
اعیان شماره 10 )یکباب مغازه  به مساحت 132.57 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 
110.83 متر مربع و داراي تابلو به ابعاد تقریبی 7.30*1 بوده و   فاقد فعالیت شغلی بوده  و 
داراي بالمانع 3/22/19255 مورخ 1373/10/01 می باشد. مضافا اینکه با عنایت به عدم تعرفه 
مغازه فوق ، اظهار نظر درخصوص سایر تخلفات احتمالی امکان پذیر نمی باشد.( مساحت 

.(اعالم شده براساس کروکی نقشه برداري  ارائه شده می باشد
اعیان شماره 11 )یکباب مغازه به مساحت 43.28 متر مربع فاقد بالکن و تابلو و داراي فعالیت 
شغلی خدمات الستیک بوده و از بابت مغازه با قدمت تقریبی 1368 بالمانعی ارائه نگردید
اعیان شماره  12)یکباب مغازه به مساحت 15.86 متر مربع فاقد بالکن و تابلو و داراي فعالیت 
شغلی باتري سازي و داراي بالمانع شماره 16/38107 مورخ 1368/10/28 مندرج در بنچاق 

. شماره 140455 مورخ 1368/11/11 بوده و فاقد خالف می باشد
اعیان شماره 13) یکباب  انباري  به مساحت 7.81 متر مربع با قدمت تقریبی 1368 بوده و از 

بابت اعیان فوق بالمانعی ارائه نگردید
اعیان شماره 14)  یک باب سرویس بهداشتی به مساحت 2.89 متر مربع با قدمت تقریبی 

  1368بوده و از بابت اعیان فوق بالمانعی ارائه نگردید
مضافا اینکه داراي یکباب اعیان قدیمی در قسمتی از حد شمالی پالك فوق بوده که در حال 

.حاضر به صورت مخروبه می باشد
باستناد خط پروژه شماره 1411 و 1841 از حد شمال به مساحت تقریبی 26 متر مربع و از حد 
جنوب به مساحت تقریبی 8 متر مربع ( مجموعا به مساحت تقریبی 34 متر مربع )می باشد

حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
413,803,500(چهارصد و  سیزده میلیون و  هشتصد و  سه هزار و  پانصد) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 88.99  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/28 2/99/14971 تجدید 
نظر

رود 
بارتان-شاع
-مو

2-3-10342-45-1-0-0 184

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 400 مورخ 1386/12/28بصورت  3طبقه 
 .بر روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 202 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سقف طبقه سوم (سفت کاري ) بوده  و با توجه به ارائه 
نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 85.6 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 21.4 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 21.4 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 21.4 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 21.4متر مربع-4

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -5
 طبقات اول تا سوم به مساحت 3.39 متر مربع

سال وقوع 1398

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

**********************************************
مشمول تبصره ماده 7 نمیگردد

 .با توجه  به  ضوابط سال پروانه صادره (ضوابط قدیم )کسري پارکینگ ندارد 
.مشمول نما و منظر شهري نمیگردد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 
374,779,040(سیصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  نه هزار و  چهل) 

ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 27.09  4
 

3560000  , 1378
 , 1399

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/11 2/99/14974 تجدید 
نظر

امام -
--خمینی

2-2-20115-1-1-0-0 18
5
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/2/900-98/8/8 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه 2 طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند جلد سند 
مالکیت دفترچه  شامل: جلد اول بصورت بشماره ثبتی 1و3 /1087 بصورت ششدانگ یکباب 
مغازه در همکف   و  جلد دوم  بشماره ثبتی 1087/2 بصورت ششدانگ یکدستگاه  آپارتمان 
در طبقه اول  و جلد سوم بشماره ثبتی 1087 باقیمانده بصورت ششدانگ یک دستگاه 
آپارتمان در طبقه دوم به استناد صورتمجلس تفکیکی داراي مجوز  تفکیک بشماره 
52315-1366/12/24از شهرداري میباشد . همچنین برابر سوابق موجود در شهرداري از 
بابت احداث بالکن سرتاسري بسطح 37/70 متر مربع و  تبدیل آپارتمان مسکونی طبقه اول 
به تجاري به مساحت 50/10 مترمربع و تبدیل آپارتمان مسکونی طبقه دوم به تجاري به 
مساحت 56/17 مترمربع واحداث زیرشیروانی به مساحت 38/27 مترمربع داراي راي 

کمیسیون هاي بدوي و تجدید نظر بشماره هاي 3146-78/5/3 و 4425-78/6/18 مبنی بر 
جریمه و سوابق پرداختی میباشد. همچنین از بابت   اضافه بنا به مساحت 5 مترمربع در تراز 
بالکن (همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی) واضافه بنا به مساحت 3/60 مترمربع در 
زیرشیروانی (همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی)وبناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 
مسکونی به تجاري به مساحت 39/87 مترمربع (همزمانساز و به علت خطا در مساحت یابی، 
با توجه به عدم درنظر گرفتن راه پله هاي مسکونی و انباري مسکونی منضم به طبقه اول در 
زمان گزارش ارسالی به کمیسیون)از مقدار مزبور به مساحت 1/93 مترمربع مربوط به طبقه 
همکف، 6/43 مترمربع مربوط به بالکن، 15/68 مترمربع مربوط به طبقه اول، 9/61 مترمربع 
مربوط به طبقه دوم و 6/22 مترمربع مربوط به زیرشیروانی  بوده از بابت موارد فوق داراي 
سوابق میباشد  با همین وضعیت از بابت تعمیرات جزئی  شامل : تعویض حلب سربندي بدون 
افزایش ارتفاع و تعویض لمبه زیر شیروانی  و کاشیکاري و سرامیک کاري  سرویس بهداشتی 
و ترمیم تاسیسات  الکتریکی و اصالح نماي معماري  برابر نامه شماره 982/131/6442 مورخ 
1398/08/08 (اصالحیه) اداره کل میراث فرهنگی، تعمیرات فضاي داخلی بنا شامل تعویض 
حلب سربندي بدون افزایش ارتفاع، تعویض لمبه زیرشیروانی، کاشیکاري و سرامیک کاري 
سرویس بهداشتی، ترمیم تاسیسات الکتریکی با رعایت ضوابط پنج گانه مندرج در نامه 
شماره 982/131/5111 مورخ 1398/06/16 اداره کل میراث فرهنگی امکان پذیر بوده و در 
مرحله دوم پس از ارائه طرح معماري و تایید از سوي اداره کل میراث اصالح نماي معماري 
ساختمان با الگوبرداري متناسب از بناهاي ارزشمند در محدوده بالمانع می باشد
. مجوز تعمیرات بشماره 328720-98/9/12 ازشهرداري دریافت نموده است

وضعیت موجود در بازدید بعمل آمده ساختمان بصورت نیمه کاره در مرحله تعمیرات 
میباشد. با توجه به تخریب پارتیشن هاي داخلی ( غیر بابر و  تقویت اسکلت ساختمان که 

18
5
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بصورت فلزي میباشد ) و جابجائی سرویس بهداشتی و گردش راهپله و اجراي بام تهرانی 
مشمول تعمیرات کلی میگردد برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده و مطابقت آن با بالمانع 

: صادره مغایرت به شرح زیر است
اضافه بناي تجاري در همکف بسطح 0/27 متر مربع ( اضافه بناي اعالم شده بدلیل خطا  -1
در مساحت یابی مربوط به قبل از بالمانع و راي کمیسیون صدرالذکر سال محاسبه 1378 )
اضافه بناي تجاري  در نیم طبقه بالکن بسطح 0/56متر مربع ( اضافه بناي اعالم شده  -2
بدلیل خطا در مساحت یابی مربوط به قبل از بالمانع و راي کمیسیون صدرالذکر سال 

محاسبه 1378 )
 کاهش بنا در طبقه اول بسطح 0/01 متر مربع -3
 کاهش بنا در طبقه دوم بسطح 0/01 متر مربع -4

اضافه بناي تجاري  در طبقه سوم  بسطح 26/26 متر مربع ( از این مقدا ر بسطح 1/83  -5
متر مربع بصورت تعبیه سرویس بهداشتی  و به مساحت  20/81 متر مربع  تراس غیر مسقف 

بسطح و  بسطح  3/62  توسعه تجاري )( سال محاسبه 1399)
ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با  

.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
به استناد خط پروژه شماره داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 9/12 مترمربع در قسمت 

.کوچه حد غرب  می باشد
وضعیت موجود در زمان تعمیرات  در  قسمت کوچه حد غرب  جابجائی پله در قسمت نیم   
طبقه بالکن به طبقه اول ارتفاع پله 0/70 پایین تر سطح بالکن زیر سایه کنسول طبقه اول 

 اجراء شده است. ( ارتفاع پله نسبت به کف 3/82 متر میباشد)
همچنین از بابت تبدیل شیروانی به تراس غیر مسقف بسطح 20/81 متر مربع بر خالف مفاد 

 مندرج در موافقت نامه میراث میباشد
----------------------------------------------------------

و همچنین داراي شکوائیه همسایه مبنی بر احداث کنسول در دو طرف کوچه که موجب  
عدم رعایت نورگیري شده بشماره 39438-99/2/30 ثبت در شهرداري گردیده است در 
بازدید بعمل آمده و مدارك موجود در شهرداري  و نقشه هاي موجود در شهرداري و بالمانع 
هاي صادره و عکس قدیم ملک و مطابقت با عکس جدیدو اجراي نما  که به تایید و مهر  
اداره  میراث فرهنگی نیز رسیده است و همچنین از بابت تعمیرات  داخلی شامل  تعویض 
حلب سربندي  بدون افزایش ارتفاع  و تعویض لمبه  زیر شیروانی  و کاشیکاري  سرامیک  و 
سرویس  بهداشتی  و ترمیم تاسیسات  و اصالح نماي معماري  داراي موافقت نامه شماره 
982/131/5111-98/6/16 و مجددا داراي اصالحیه  با حفظ مفاد  ذکر شده بشماره 
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  . 982/131/6442-98/8/8 از ادراه میراث میباشد

 

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
59491 مورخ 1399.04.11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4.389.000.000 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 877,800,000(هشتصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هشتصد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 39.9  0
 

3300000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/24 2/99/14981 بدوي چمارسرا-خ
یابان شهید 
رمضانزاده

2-2-10197-5-1-0-0 186

در خصوص احداث بدون مجوز سرویس بهداشتی به مساحت 2.41 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 3,374,000(سه میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 2.41  2
 

700000  , 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 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند ملک  داراي پروانه احداث بنا به شماره 87 مورخ 1392/07/27
 و پایانکار به شماره 179377 مورخ 1394/05/31  بصورت دو طبقه برروي پیلوت به انضمام 

یک باب مغازه  به مساحت 342/34 متر مربع صادره شده و بپیوست میباشد
حالیه با توجه به بازدید بعمل امده و  اینکه بخشی از پیلوت تبدیل به مغازه شده است داراي 

:تخلفات به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 2/41 متر مربع از بابت احداث سرویس بهداشتی در -1

محوطه حیاط (سال وقوع تخلف 1398)
تبدیل پیلوت به 1 باب مغازه به مساحت 39/9 متر مربع (سال وقوع تخلف 1398)-2

با توجه به تبدیل پیلوت به مغازه و سال وقوع تخلف داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري  -3
میباشد (سال  وقوع تخلف 1398)

*******************************************
از بابت تخلفات فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14981 مورخ 

 .1399/04/22 بوده که بپیوست میباشد
بعد از راي صادره خالفی مشاهده نشد

 .به استناد خط پروژه شماره 591 فاقد عقب نشینی میباشد
.مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

186

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 6.87 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 2.7 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 108,391,500
(یکصد و  هشت میلیون و  سیصد و  نود و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 23.31  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/12 2/99/14982 بدوي -
ناصریه-مح
مد 

نژاد-میدان 
مصلی-اسال
می

2-3-10129-34-1-0-0 18
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/117 مورخه 1398/10/10 بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله آخر در واحد 1 

.مسکونی و به مساحت کلی 230.6 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 20.61 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 6.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3

.کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 5.07 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -5
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 2.7 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.1.13 متر است).(سال وقوع تخلف 1399)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 9.36 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز بوده و رعایت حد نصاب  -10
.فضاي باز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 77.08 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -11
.موجود 84.42 درصد می باشد

**********
همچنین داراي شاکی بوده که این شکایت با شماره 53830 مورخه 1399/04/04 در 
شهرداري ثبت گردیده و طی آن شاکی در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز و عدم رعایت 
عقب نشینی معترض می باشد لذا در این خصوص اعالم می گردد تخلفات به شرح فوق 
.گزارش گردیده و رعایت عقب نشینی نیز در حد شمالی بر اساس کوچه 3 متري می گردد

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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت  ، 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 هیات کارشناسان رسمی دادگستري به شماره 204468 
مورخ 1398.11.06 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2ارزش معامالتی بمبلغ 1,075,260,000
(یک میلیارد و  هفتاد و  پنج میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 169.02  2
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/24 2/99/14987 بدوي -
دباغیان-مح
مد نژاد- 
--پاکدامن

2-3-10119-28-1-0-0 18
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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص  احداث یک باب مغازه  در همکف بدون مجوز شهرداري به مساحت 
26.73 مترمربع، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 18637
 مورخ 1399.02.15  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش 

سرقفلی به مبلغ 2.405.700.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 481,140,000(چهارصد و  

هشتاد و  یک میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 26.73  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند طی بازدید مشترك با ناحیه  و طی بازدید بعمل آمده از ملک 
مورد  نظر مشخص گردید که ملک بصورت نسقی و فاقد سند مالیکت بوده که مالک بدون 

. دریافت مجوز از شهرداري اقدام به ساخت وساز مینماید
 .مساحت هاي اعالم شده به استناد نقضشه برداري ازائه داده شده ازطرف متقاضی میباشد

:با توجه به بازدید بعمل آمده داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
احداث بنا در طبقه همکف به مساحت 59/07 متر مربع که از  این مقدار به مساحت -1

.26/73 متر مربع بصورت تجاري (مغازه ) میباشد
احداث بنا در طبقه اول به مساحت 68/34 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 9/27  -2

 .متر مربع کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام میباشد
احداث بنا در طبقه دوم به مساحت 68/34 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 9/27  -3

 .متر مربع کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام میباشد
سال وقوع تخلف 1397

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

طبقه  اول و دوم در 1 واحد مسکونی بوده  و 1 باب مغازه به مساحت 26/73 متر مربع در 
همکف احداث شده است که با توجه به این موضوع به 1 باب پارکینگ مسکونی و 1 باب 

. پارکینک تجاري نیاز دارد
با توجه به ارائه نقشه و جانمائی 1 باب  پارکینگ  در همکف داراي 1 باب کسري پارکینگ 

 .تجاري میباشد
با توجه به نسقی بودن زمین اظهار نظر در مورد عقب نشینی متعاقبا پس از ارائه سند 

مالکیت از طرف  متقاضی اعالم میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 182986 مورخ 1397/09/22 که بپیسوت 
. بوده در خصوص تعیین مسزان دقیق عقب نشینی به شهرداري ارجاع داده شده است

 .که به استناد خخط پروژه شماره 2250 فاقد عقب نشینی میباشد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

18
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص نامه شهرداري منطقه دو بشماره 74054 مورخ 99/04/29 مبنی بر اصالح 
گزارش و درخواست صدور راي اصالحی،با توجه به اینکه در زمان صدور راي بدوي 
تخلف مربوط به کسري پارکینگ محرز بوده و بر اساس گزارش صحیح در آن زمان 
مورد حکم واقع شده لذا ایراد و اشکالی در ماهیت راي وجود نداشته و مشمول موارد 
اصالحی نمیگردد، بنابراین این کمیسیون مواجه با تکلیفی نمی باشد؛چنانچه نقشه 
هاي ارائه شده و اصالحات صورت گرفته منجر به گزارش تکمیلی گردیده مقتضی 
است در مرحله تجدیدنظر خواهی در شعبه دیگري مورد رسیدگی قرار گیرد. 

ردتخلف 115.93  0
 

3560000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/04 2/99/14992 اصالح
ي 
بدوي

خیابان 
آزادي-خیاب
ان تابان 
شمالی-بن 
بست الله

2-3-10039-36-1-0-0 189
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/77 مورخ 1397/09/10 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 692.96 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله اجراي اسکلت (فلزي) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 103.64 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 25.04 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.04 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25.04 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.52 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 5.41 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 12.29مترمربع (الزم به توضیح است عرض باقیمانده راه پله برابر 2.50 متر می 

باشد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 22.68 مترمربع می باشد -8
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 41.33 مترمربع می باشد -9

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی راه دسترسی به انباري و اتاق  -10
تاسیسات پیش بینی شده از زیر راه پله و به ارتفاع 1.20 متر بوده لذا عمال راه دسترسی به 
انباري مهیا نبوده و جهت دسترسی عمال پارکینگ شماره 2 حذف می گردد. لذا داراي یک 

.باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 71.30 درصد می باشد.(به میزان 9.30 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
همچنین الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه ساختمانی اسکلت به صورت بتنی بوده و 

.حالیه در وضع موجود به صورت اسکلت فلزي اجرا گردیده است
داراي شکواییه به شماره اتوماسیون 222189 مورخ 1398/12/01 همسایه شمالی مبنی بر 
این که با توجه به طراحی پنجره هاي متعدد، پالك متشاکی داراي اشرافیت به پالك ایشان 

.می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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**************************
برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14588 مورخ 1399/02/15 ، طی بررسی 
شکواییه ثبت شده توسط واحد تخلفات، شکواییه مزبور مربوط به کد نوسازي 
.73-10039-3-2 (خانم منیژه زیبا و شرکاء) بوده و مرتبط با این پرونده نمی باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
**************************

از بابت تخلفات صورت گرفته مشتمل بر اضافه بنا به مساحت 103.64 مترمربع، بناي مازاد بر 
تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 12.29مترمربع 
و یک باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره راي 2/99/14813 

.مورخ 1399/04/02 مبنی بر جریمه می باشد
برابر بازدید مجدد صورت گرفته در محل با توجه به اصالح راه پله موجود همکف در 
ساختمان و ایجاد راه دسترسی به انباري ها (ارتفاع تقریبی 2.10 متر) از زیر راه پله، عمال 

.موضوع یک باب کسري پارکینگ منتفی می باشد
گزارش مزبور با توجه به درخواست متقاضی به شماره اتوماسیون 61427 مورخ 1399/04/14 

.تنظیم گردیده است
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 20.72 مترمربع، توسعه انباري به مساحت 
0.14 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 140,179,200(یکصد و  چهل میلیون و  یکصد و  هفتاد و  

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

جریمه 20.86  2
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/19 2/99/14993 بدوي تختی--بها
رانه دو

2-1-10046-4-1-0-0 190
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 42 مورخه 1395/07/04 بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1368.93 

.مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 56.64 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.06 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.06 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0.06 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0.06 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.36 مترمربع -5
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 25.04 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -7
.فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 12.3 مترمربع

.افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 1.67 مترمربع -8
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -9

.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما اجرا گردیده است)

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 35.92 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي 
راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 12.3 
مترمربع و افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 1.53 
مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/96/11263 مورخه 1396/09/14 و راي تجدید نظر شماره 
2/96/11183 مورخه 1396/08/20 و راي بدوي شماره 2/97/1838 مورخه 1397/03/08 
:کمیسیون محترم ماده صد بوده و لذا حالیه داراي خلف به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.72 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -1
افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به مساحت 0.14  -2

.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به نامه شهرداري به شماره ش ر-77933 مورخ 99/05/02 مبنی بر اینکه بناي 
مورد نظر ( بالکن تجاري ) داراي مجوز بوده و خالف ساز نیست، ضمن نقض راي بدوي، 
اعضاي کمیسیون نظر به ابقاء بنا دارند و مالک مکلف به رعایت عقب نشینی در هنگام 

نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4.  0
 

70000  , 1365 1399/05/11 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/14997 تجدید 
نظر

بازارچه 
صیقالن-پش
ت مدرسه 
دهخدا
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توضیحات بازدید احترما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

 مغازه داراي بالکن میباشد
از بابت مغازه داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 33635 مورخ 1365/11/18  و گواهی  
تفکیک به شماره 26724 مورخ 1365/08/08 میباشد ولی از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی 
ارائه داده نشده  است . (بالکن بصورت بتنی با مساحت تقریبی 14متر مربع با قدمت حدود 

15 سال 1382)
.با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد

مغازه در حال حاضر به عنوان انبار مواد غذائی مورد استفاده قرار میگرد و فاقد تابلوي 
 .تبلیغاتی میباشد

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

***************************************
در زمان گزارش فوق هیچ گونه مدرکی در خصوص بالکن ارائه دادهنشده بوده و  پرونده فوق 
الذکر بعد از ارسال به کمیسیون ماده صد  و اعتراض مالک با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 
صد  به شماره 2/9914637 مورخ 1399/02/27 در خصوص بالکن پرونده به منطقه ارجاع 
داده شده و پس از ان متقاضی مدارك بالکن را ارائه نموده و در گزارش کارشناس به شماره 
28882 مورخ 1383/08/03 ذکر شده که مغازه ها داراي بالکن بوده و داراي پروانه تعیمرات 
.به شماره 3/33/2655 مورخ 1382/02/18 بوده که تصویر گزارش بپیوست میباشد

 .حالیه با توجه به توضیحات فوق الذکر بالکن داراي مجوز بوده و دیگر خالف ساز نمیباشد
به استناد خط پروژه شماره 1724 کل ساختمان به مساحت تقریبی 28/5 متر مربع در 
تعریض کوچه هاي 6 و 8 متري قرار دارد ومغازه مورد  نظر به مساحت تقریبی 0/4 متر مربع 

از اعیان در تعریض قرار دارد
 مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,502,592,000(یک میلیارد و  پانصد و  دو میلیون و  پانصد و  نود و  

دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 178.88  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/19 2/99/14998 بدوي -
رودبارتان-
-فرعی 
سوم آقایی 
زاده - بن 
بست 
نوروزي
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/183 مورخ 1396/12/24 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 9 واحد مسکونی به مساحت کلی 983.02 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از 
طرف متقاضی تا این مرحله ساختمانی داراي تخلف به مساحت 162.87 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.43 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.03 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.03 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.03 متر مربع -4
 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 46.11 متر مربع -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.24 متر مربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 8.36 متر مربع (عرض -7
راه پله 3 متر )

احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت 16.39 متر مربع (صرفا  -8
عوارض درامدي)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 17.2 متر  -9
 مربع

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 46.41 متر مربع کسري فضاي سبز و به -10
 .مساحت 48.6 متر مربع کسري فضاي باز را  دارد

عدم رعایت عرض 2 متر حیاط خلوت  بصورت میانگین به طول 1.82 بوده که به عرض  -11
0.18 متر مربع  به طول 18.15 متر  رعایت نشده ودر این فاصله داراي بازشو (پنجره) 

(میباشد
سال وقوع تخلف 1398

 .سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 45% و با توجه به تخلفات فوق الذکر 63.55% میباشد

**************************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

تعداد واحد مسکونی طبق پروانه 9 واحد بوده که در وضع موجود 8 واحد اجرا شده و 1 واحد 
 . کاهش پیدا نموده است

از بابت 9.95 متر مربع (2.75 متر مربع تخلف در طبقه همکف - 3.1 متر مربع در طبقه اول 
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- و 3.7 متر مربع تبدیل راه پله به بناي مفید ) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/98/14041 مورخ 1398/10/15  مبنی بر جریمه بوده که با توجه به ادامه کار ساختمانی و 

:تغییر متراژها  داراي اضافه  شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 9.68متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.93متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.03 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.03 متر مربع -4
 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 46.11 متر مربع -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.24 متر مربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.66 متر مربع (عرض -7
( راه پله 3 متر

احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت 16.39 متر مربع (صرفا  -8
(عوارض درامدي

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 17.2 متر  -9
 مربع

عدم رعایت عرض 2 متر حیاط خلوت  بصورت میانگین به طول 1.82 بوده که به عرض -10
0.18 متر مربع  به طول 18.15 متر  رعایت نشده ودر این فاصله داراي بازشو (پنجره) 

(میباشد
سال وقوع تخلف 1398

***************************************************
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نما اجرا نشده است

 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی وراث مرحومه پروین فانی باستناد گزارش 
شهرداري و اینکه بنا صرفاً مسکونی بوده  و با توجه به سابقه بنا ( سال وقوع تخلف 

1358 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 165.12  0
 

55000  , 1358 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/11 2/99/14999 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه بهارانه2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب خانه  (طبق سند  مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

 .سند در ضلع جنوب فاقد حدود ابعاد میباشد
با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی مساحت وضع موجود از سند بیشتر 

 .بوده که در صورت صالحدید نیاز به اصالح سند را دارد
وضع موجود بصورت خانه ویالئی بوده که از بابت ان هیچگونه بالمانعی ارائه داده نشده و در 

.سوابق شهرداري نیزپرونده اي موجود نمیباشد
با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی به مساحت 95.75 متر مربع داخل 
تراکم و به 61.87 متر مریع خارج تراکم میباشد.سال وقوع با توجه به گزارش اداره برق و 

 سال ایجاد اشتراك 1358
ضمنا از ملک به عنوان امورشگاه موسقی مورد استفاده قرار گرفته و داراي تابلو به طول 
تقریبی 7 متر به ارتفاع 1 متر میباشد. (مدت استفاده بصورت اموزشگاه موسقی با توجه به 

اظهارات مالک 6 سال)
با توجه به بازدید مجدد درتاریخ 1399/04/15 ملک تخلیه شده و تابلوي اموزشگاه موسیقی 

برداشته شده است (تصاویر تخلیه و برداشتن تابلو بپیوست میباشد. )
 .داراي بارانداز به مساحت تقریبی 10 متر مربع بوده که بارانداز نیز تخریب گردید

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

مساحت وضع موجود به استناد نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی 196.6 متر 
مربع و سند مالکیت داراي مساحت 191.5 متر مربع میباشد (در صورت صالحدید نیاز به 

اصالح سند را دارد)
به استناد خط پروژه شماره 1185 به مساحت تقریبی 7/5 متر مربع ا زوضع موجود به 

 .مساحت 2.4 متر مربع از سند مالکیت  در تعریض قرار  دارد
جهت استحضار وصدوردستور  مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

سایر سایر 77.32 3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/28 2/99/15000 رسیدگ
ي 
 مجدد

خیابان 
بحرالعلوم 
-جنب بانک 
سینا  سابق
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 122مورخه 1396/08/25 بصورت 1 طبقه 
.روي بالکن در 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 188.83 مترمربع صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 52.32 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 0.44 مترمربع -1

.کاهش بنا در نیم طبقه (بالکن)به مساحت 0.66 مترمربع -2
.اضافه بنا  تجاري در طبقه اول به مساحت 52.32 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1397) -3

رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است.(سال وقوع  -4
.تخلف 1397)

با توجه به پرداخت 3 باب کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه حالیه داراي 1  -5
.باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1397)

 .در خصوص ارتفاع مغازه متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -6
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -7

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -8
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.77 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -9
.موجود 79.44 درصد می باشد

با توجه به مرحله عملیات ساختمانی (اسکلت و سربندي) در وضع موجود، ملک فوق  -10
.فاقد فعالیت شغلی می باشد

:ضمنا هنگام صدور پروانه داراي دو راي کمیسیون ماده 5 به شرح زیر می باشد
راي بند 7 مورخه 1395/06/31 کمیسیون ماده 5: با عنایت به قرار گیري پالك در   -1
محدوده بافت تاریخی و نامه اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگري استان 
گیالن به شماره 942/131/8694 مورخ 1394/12/24 و رعایت ضوابط و مقررات در خصوص 
رعایت کد ارتفاعی و بدون کسر عقب نشینی در معبر اصلی با عنایت به استعالم مشاور طرح 
بصورت M212 2 تفضیلی شهر رشت به شماره 95/512 مورخ 1395/03/16 با رعایت کد پهنه
 طبقه (یک طبقه بر روي همکف) و بالکن در حد یک سوم و ارتفاع بالکن 5.4 متر و با رعایت 
ارتفاع پیلوت 2.4 متر و با تامین پارکینگ به تعداد واحد فعالیتی و رعایت سایر ضوابط و 

.مقررات طرح مصوب موافقت گردبد
راي بند 2 مورخه 1395/12/14 کمیسیون ماده  5: پیرو بند 7 صورت جلسه کمیسیون  -2
ماده 5 مورخ 1395/06/31 با عنایت به بررسی بعمل آمده و اعالم شهرداري رشت در 
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خصوص عدم تامین پارکینگ بدلیل عرض کم قطعه که به میزان 5.62 مترمربع می باشد و با 
توجه به نظر مشاور طرح تفضیلی شهر رشت که پهنه مورد نظر بصورت مختلط بوده، با 
رعایت مفاد بند 7 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1395/06/31، که بدلیل عرض کم 
قطعه تامین پارکینگ امکان پذیر نبوده، با اخذ عوارض قانونی جهت تامین پارکینگ عمومی 

.در آن منطقه بالمانع 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 و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر مدلول پروانه، راي به جریمه به مبلغ 1,244,040,000(یک میلیارد و  دویست و  

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

جریمه 148.1  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/30 2/99/15006 بدوي باقرآباد-نب
ش کوچه 
مرادي

2-1-10037-14-1-0-0 195

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

هشت میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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 شماره 
65358 مورخ 99/04/18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 4041000000 
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 
808,200,000(هشتصد و  هشت میلیون و  دویست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر 

و اعالم می نماید.

جریمه 32.65  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/86 مورخ 1397/10/01 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 610.43 مترمربع 

.صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 140.55 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 34.82 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.82 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.82 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 34.82 مترمربع -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.27 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 32.65 مترمربع -6
.قابل ذکر است تعداد واحد تجاري از یک باب به دو باب تبدیل گردیده است -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8
مساحت 0.09 مترمربع (عرض باقیمانده پاگرد راه پله برابر 3 متر می باشد)

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 29/67 مترمربع می باشد -10

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 13 مترمربع می باشد -11
.داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -12

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68/4 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 85/4 درصد می باشد.(به میزان 17 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
از بابت اضافه بنا به مساحت 147.62 مترمربع، تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 32.65 
مترمربع و تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 0.48 مترمربع داراي داراي 
رأي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 2/99/15006 مورخ 99/04/30 و تجدید نظر شماره 

.2/99/15064 مورخ 99/06/03 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد: (تمامی مابه التفاوت ها نسبت به راي می 

باشد)
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.65 مترمربع -1

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.65 مترمربع  -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.65 مترمربع  -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.65 مترمربع  -4
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کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.47 مترمربع  -5
کاهش از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 0.39 مترمربع -6

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
در خصوص احداث بناي مسکونی 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-74966 مورخ 99/04/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 

استحکام بنا در برابر بارهاي ثقلی، 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 617,605(ششصد و  هفده هزار و  ششصد و  پنج)  ریال صادر و 
اعالم می نماید. راي اقلیت ( نماینده دادگستري ): با توجه به نظریه کارشناس رسمی 
به شماره ش ر-66329 مورخ 99/04/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی 
بر عدم استحکام بنا در مقابل بارهاي دینامیکی، به استناد تبصره یک ماده صد قانون 

شهرداري قلع بنا می باشد.

جریمه 90.42  0.1
 

90000  , 1356
 , 1372

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

کاربري مربوطه

1399/05/01 2/99/15008 تجدید 
نظر

-
منظریه-ولی
عصر 
-کوچه 
نعمتی-بن  
دوم  3  
متري

2-3-10076-13-1-0-0 196

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,344,300(چهار میلیون و  سیصد 
و  چهل و  چهار هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می دارد. راي اقلیت ( نماینده 
دادگستري ): با توجه به نظریه کارشناس رسمی به شماره ش ر-66329 مورخ 

99/04/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر عدم استحکام بنا در مقابل 
بارهاي دینامیکی، به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري قلع بنا می باشد.

جریمه 48.27  1
 

90000  , 1372 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

  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

7  0
 

90000  , 1372  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به صورت 1/5 طبقه به شماره 
.12/6997 به مساحت 90/42 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان  مستنداتی مشاهده نگردید. (قدمت سازه اصلی شمالی طبقه همکف سال 
1356 و قدمت مابقی مساحت همکف و نیم طبقه سال 1372)

بر اساس کروکی معماري ممهور به مهر مهندس سازمان نظام مهندسی ارائه شده توسط 
متقاضی، داراي اعیان به مساحت 138/69 مترمربع بوده که به مساحت 90/42 مترمربع 
داخل تراکم و 48/27 مترمربع خارج تراکم می باشد. با توجه به قدمت مشمول ضوابط 

.کسري پارکینگ نمی گردد
الزم به توضیح است تراس روباز موجود رو به پالك همسایه بوده و رعایت حداقل عرض 2 

 .متر نمی گردد
به استناد خط پروژه شماره 2291 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 7/00 مترمربع از 

.اعیان می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

**********************************
با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره 2/99/14501 مورخ 1399/01/24 مبنی بر بررسی 

:میزان داخل و خارج تراکم مراتب به شرح زیر می باشد
مساحت کل اعیان برابر138/69 مترمربع بوده که به مساحت 90/42 مترمربع داخل تراکم  -1

.و 48/27 مترمربع خارج تراکم می باشد
با توجه به وقوع تخلفات در سال هاي متفاوت(قدمت سازه اصلی شمالی طبقه همکف  -2
سال 1356 و قدمت مابقی مساحت همکف و نیم طبقه سال 1372)، مجموع تخلفات داخل و 
خارج تراکم در گزارش و جدول تخلفات یکسان لذا با توجه به سال وقوع متفاوت در ردیف 

.هاي جداگانه تکمیل گردیده 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 با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 804,758,400(هشتصد و  چهار میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 82.13  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

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

کاربري مربوطه

1399/04/29 2/99/15012 بدوي منظریه-کو
چه ابوذر - 
بن بست 
سوم

2-3-10031-28-1-0-0 197
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 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 2  0
 

3360000  , 1398
 , 1399

افزایش تعداد واحد 1399/04/29 2/99/15012 بدوي منظریه-کو
چه ابوذر - 
بن بست 
سوم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/66 مورخه 1398/06/12 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 459.85 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت (سقف آخر) بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 78.55 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.66 مترمربع که از این مقدار به مساحت 3.6  -1
.مترمربع بصورت سایبان بتونی همدست ساز می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 14.42 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.49 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.91  -3
مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 12 متري حد غربی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1398.
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.49 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.91  -4
مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 12 متري حد غربی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 15.49 مترمربع که از این مقدار به مساحت 1.91  -5
مترمربع به صورت کنسول به طرف کوچه 12 متري حد غربی  می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
.عدم اجراي خرپشته و زیرشیروانی تا این مرحله به مساحت 37 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 3.58 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 
3.33 متر است).(از مقدار اعالم شده به مساحت 1.54 مترمربع سال وقوع تخلف آن 1398 و 

.مابقی به مساحت 2.04 مترمربع سال وقوع تخلف آن 1399 می باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 145.94 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -8

.مسکونی از 2 واحد به 4 واحد.(سال وقوع تخلف 1399-1398)
.فعال رعایت پارکینگ می گردد -9

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به عدم نمایش فضاي سبز در نقشه هاي هاي معماري به مساحت 10.39 مترمربع  -12
داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 44.71 مترمربع داراي کسري حد نصاب 
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.فضاي باز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 72.15 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 89.13 درصد می باشد
ضمنا قبل از صدر پروانه و برابر نامه شماره 98/31/22049/ص مورخه 1398/05/28 احداث 
کنسول از طبقه دوم و قرینه سازي ورودي بن بست با احداث کنسول با ارتفاعی برابر با 
کنسول روبهرویی آن در صورت عین به عین، کلیات با رعایت ضوابط طرح تفضیلی مصوب 
شهر رشت مورد تایید قرار گرفت و صدور پایانکار منوط به اجراي کلیه نماها منطبق با مفاد 
این صورت جلسه و نقشه هاي ممهور شده دبیرخانه شهرسازي و معماري این اداره کل و 

.متعاقب آن پروانه ساختمانی خواهد بود
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی ( با توجه به  راي کمیسیون بدوي و عدم 
تشدید مجازات در تجدیدنظر )  راي بدوي عیناً تأیید می گردد. نظر اقلیت (نماینده 
دادگستري ): با عنایت به اینکه راي بدوي بر خالف نص راي وحدت رویه شماره 608 
مورخ 93/03/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداري می باشد عقیده به اصالح راي 

بدوي و اعاده به مدلول پروانه دارند.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/11 2/99/15014 تجدید 
نظر

مطهري-کو
چه 

ویشگاهی-ب
ن بست 
اکبرزاده

2-3-10251-29-1-0-0 198

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 1.01 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 
مفید به مساحت 9.63 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  91,862,400(نود و 
 یک میلیون و  هشتصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 13.67  2
 

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

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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 221 مورخ 1395/12/27 و طی 
درخواست شماره 299429 مورخ1397/07/26  تقاضاي اصالح پروانه  نموده که پروانه اصالح 
شده و بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 587.62 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 4.04 متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 1.01 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1.01 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1.01 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 1.01 متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.32 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6

طبقات اول تا سوم به مساحت 9.63 متر مربع(عرض راه پله 4.2 متر )
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد  واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی  -7
به مساحت 124.16 متر مربع (طبق پروانه صادره  طبقه دوم و سوم بصورت دوبلکس بوده که 

با توجه به وضع موجود طبقه سوم بصورت یک واحد مجزا اجرا شده است )
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .طبق پروانه صادره سطح اشغال 60% و با توجه به تخلف انجام شده سطح اشغال 61% میباشد

 .کسري فضاي باز و سبز ندارد
 .کسري پارکینگ ندارد  

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  بصورت سنگ اجرا شده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

198

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه  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 2,797,200(دو میلیون و  هفتصد و  نود و  

هفت هزار و  دویست) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 9.99  4
 

70000  , 1362 تبدیل غیر مجاز 1399/05/11 2/99/15016 بدوي پارك 
شهر-کوچه 
سید 

ابوالقاسم-ر
وبروي 
مسجد

2-2-20094-226-1-0-0 199

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی بصورت همزمان ساز  با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 7,233,800(هفت میلیون و  دویست و  سی و  سه هزار و  هشتصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 51.67  2
 

70000  , 1362 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به 
.مساحت 384 مترمربع و به شماره 94/3 قطعه اول تفکیکی برابر سند مالکیت می باشد
وضع موجود بصورت اعیان دو طبقه روي پیلوت مشتمل بر یک باب مغازه و دو واحد 

مسکونی و داراي پروانه ساختمانی شماره 1990 مورخ 1360/12/13 به مساحت 477 مترمربع 
و بالمانع شماره 2/33/100405 مورخ 1391/10/28 بوده که حالیه با استناد به کروکی نقشه 

:برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 9.99 مترمربع(همزمانساز-سال 1362) -1

اضافه بنا به مساحت 51.67 مترمربع(همزمانساز-سال 1362)-2
.کسري پارکینگ ندارد 

.مغازه مذکور  فاقد تابلو،بالکن و فعالیت شغلی می باشد
.با استناد به خط پروژه شماره 732 عقب نشینی ندارد
//.درخواست پروانه و پایان کار همزمان دارد

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 تغییر جانمایی 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 646,548,000(ششصد و  چهل و  شش میلیون و  پانصد و  

چهل و  هشت هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 76.97  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/13 2/99/15018 تجدید 
نظر

خیابان 
دکتر 

حشمت چله 
خانه-کوچه 
خیراندیش

2-2-20104-178-1-0-0 200
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی (اصالحی) 
شماره 2/97/74 مورخه 1397/09/05بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري 

.زیرشیروانی در 8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1195.75 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 133.75 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.47 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -7
مسکونی در طبقات به مساحت 2.32 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.5 متر 
است).(از این مقار به مساحت 1.16 مترمربع سال وقوع تخلف 1398 و مابقی به مساحت 1.16 

.مترمربع سال وقوع تخلف آن 1399 می باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -8

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 45 مترمربع بابت تغییر  -10

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1398)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -11

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -13

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به عدم دیوار گذاري مشرف به شارع در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا و  -14

.پس از اجراي دیوار مذکور اظهار نظر می گردد
.رعایت حد نصاب فضاي باز و سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -15

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.8 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16
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.موجود 67.81 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 76.11 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه 
پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی به مساحت 2.66 مترمربع و  همچنین بناي 
مازاد برتراکم به مساحت کلی 27 مترمربع بابت تغییر جانمایی داراي راي بدوي شماره 
2/98/14337 مورخه 1398/12/14 و راي تجدید نظر شماره 2/99/14552 مورخه 

1399/02/01 کمیسیون محترم ماده صد بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می 
:باشد

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1
.اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 28.82 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2

.کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.03 مترمربع -3
داراي بناي مازاد بر تراکم افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه صادره به  -4

.مساحت 0.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.33 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -5
انباري (5 مترمربع).(کل مقدار اعالم شده مشمول پرداخت عوارض درآمدي و به مساحت 

.0.39 مترمربع مشمول تخلف می گردد).(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد برتراکم در مجموع طبقات به مساحت کلی 18 مترمربع بابت تغییر  -6

.جانمایی.(سال وقوع تخلف 1399)
کاهش بنا مازاد بر تراکم به نسبت راي از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه  -7

.نمودن به فضاي مسکونی در طبقات به مساحت 0.34 مترمربع
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

.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 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 49,470,658(چهل و  نه میلیون و 
 چهارصد و  هفتاد هزار و  ششصد و  پنجاه و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 21.44  1
 

346950  , 1382
 , 1397

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

کاربري مربوطه

1399/05/13 2/99/15019 بدوي منظریه-خ -
ولی 

عصر-نبش 
کوچه 8
متري- 
ساختمان 
مارال
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب ساختمان مشتمل بر 12 واحد 
آپارتمان در 4 طبقه روي پیلوت به شماره پروانه 186 مورخه 1381/05/15 و گواهی پایانکار 

.به شماره 30829 مورخه 1382/09/04 می باشد
قابل ذکر است برابر صورتمجلس تفکیکی ضمیمه، پالك فوق مشتمل بر 12 واحد آپارتمان،8 
باب پارکینگ در همکف، 12 باب انباري در همکف، 1 باب موتورخانه مشاعی در همکف می 

.باشد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت به شرح زیر نسبت به پایانکار صادره 

:دارد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6/49 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0/25 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 0/25 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 0/25 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 0/25 مترمربع -5
اضافه بنا در تراز زیرشیروانی به مساحت 13/95 مترمربع -6

همچنین بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات کلی به صورت احداث آسانسور در 
.همکف تا طبقه چهارم  در فضاي پله و همچنین کاشیکاري در پیلوت می باشد

.آیتم هاي شماره 1 الی 5 به صورت همزمانساز و آیتم شماره 6 سال وقوع 1397 می باشد
حالیه احدي از مالکین درخواست استعالم موقعیت مکانی با توجه به احداث آسانسور را 

.دارد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

201

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 969,948,000(نهصد و  شصت و  نه میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 115.47  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/11 2/99/15020 بدوي منظریه-خی
ابان عباس 
رشیدي-کو
چه سادات

2-3-10056-62-1-0-0 202

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 319518 مورخ 1397/10/25 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی به مساحت کلی 1669.35 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:29.18 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.34 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.46 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.46 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.46 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.46 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 44.22 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به میزان  -7
مجموعا 13.61 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 72.68 مترمربع

.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -9
.تعداد واحدهاي مسکونی از 12 به 8 واحد کاهش یافته است

.فعال کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 55 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 57.02 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.داراي پرونده شکایت همسایه مجاور به شماره    36006 مورخ 97/2/31 می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده 100 به شماره 2/99/15120 مورخ 
1399/06/10 و پرونده جاري به شماره 305752 بوده و خالف زیربنایی جدیدي مشاهده 

.نگردید
حالیه و طی درخواست پیوست تقاضاي حفاري انشعاب آب و فاضالب به طول 2 متر آسفالت 

.را دارد
الزم به ذکر است داراي حفاري بدون مجوز آسفالت به طول 2.60 متر در حد جنوبی و 5.50 

//.متر در حد شمالی می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تبدیل واحد مسکونی در طبقه پنجم به تجاري ( کافی شاپ ) شهرداري بر 
اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به مالک ابالغ تا ظرف دو ماه نسبت به بهره 
برداري وفق کاربري مصوب و نوعیت استفاده مقرر در پروانه ساختمانی ( مجوز صادره 
) اقدام نماید و پس از انقضاء مهلت قانونی، در صورت عدم تمکین مالک، پروند به این 
شعبه اعاده گردد.در صورت اعاده به وضع سابق موضوع  سه واحد کسري پارکینگ 

تجاري منتفی می گردد.

تعطیل و 
تبدیل به 
کاربري مجاز

236.17  0
 

3360000  , 1399 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1399/06/23 2/99/15021 بدوي -
منظریه-روب
روي مبل 
برنز-ساختم
ان عطا

2-3-10063-131-1-16-0 203

توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/3/416-99/4/22ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه سه طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق  بصورت یکواحد آپارتمان   بمساحت 102/43 
متر مربع واقع  در طبقه پنجم داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 17177/12 قطعه 
16 تفکیکی با حق استفاده از تراس غیر مسقف  بمساحت 58/74 متر مربع داراي پروانه 
ساختمانی بشماره 178-82/2/30 و پایانکار بشماره 62755-89/6/6 مندرج در جدول 

.سوابق میباشد
وضعیت موجود مالک تراس غیر مسقف را با سازه فلزي ( پروفیل ) و ایرانیت سایه روشن 

:بصورت سایبان  مسقف نموده موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث سایبان بسطح 58/74 متر مربع با سازه فلزي و ایرانیت سایه روشن -1

همچنین از مکان فوق بصورت تجاري با فعالیت شغلی کافی   -------------------
. شاپ مورد استفاده  میباشد

: با توجه به تبدیل مکان فوق بصورت تجاري  موارد تخلف به شرح زیر است
 تبدیل مسکونی به تجاري بسطح 102/43 متر مربع -1 

 تبدیل تراس مسکونی به تجاري بسطح 58/74 متر مربع -2
 به جهت تبدیل داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري -3

. سال محاسبه 1399 میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص احداث یک طبقه مازاد به مساحت 153.93 مترمربع و سایه بان در همکف 
به مساحت 13.7 مترمربع، 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-75061 مورخ 99/04/03 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 راي به اخذ جریمه با 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,601,756,400(یک میلیارد و  ششصد و  یک 
میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 
راي اقلیت ( نماینده دادگستري ): به دلیل احداث یک طبقه مازاد و دو واحد کسري 
پارکینگ به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري اعاده به وضع سابق می 

باشد.

جریمه 167.63  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/01 2/99/15022 بدوي چهارراه -
میکائیل 
جنب بانک 
مسکن-روب
روي 
راهنمائی 
دین 
-ودانش

2-3-10254-6-1-0-0 204

با توجه به ابقاء سایه بان موضوع دو واحد کسري پارکینگ منتفی می گردد.در 
خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت، شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید.

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 58 مورخه 1394/07/26 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 
.593/35 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس نقشه برداري ارائه شده  توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 380.35 

:مترمربع برخالف مدلول پروانه و خارج از طول 60% به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت 36.60 مترمربع -1-1

.اضافه بنا به مساحت 13.70 مترمربع به صورت احداث سایبان -2-1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 44.03 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت  44.03 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت  44.03 مترمربع -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت  44.03 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 153.93 مترمربع (از این  -6

مقدار به مساحت 24.89 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد)
.کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 4.58 مترمربع -7-1

.کاهش بنا به مساحت 13.24 مترمربع با توجه به عدم اجراي انباري زیرشیروانی -7-2
.عدم رعایت حداقل 2 متر حیاط خلوت در طبقه همکف با توجه به احداث سایبان -8

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت، که در صورت تخطی  -9
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط، شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را به عنوان تخلف ساختمانی محسوب و 

دبیرخانه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا مازاد 
بر تراکم دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 130/99 مترمربع ( 4/01 
مترمربع در همکف و 126/98 مترمربع در طبقات)، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از 

.تبصره مذکور) محسوب می گردد
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري بوده و نما اجرا گردیده است که در  -10

.این خصوص نیاز به اظهارنظر مسئول محترم سیما و منظر شهري می باشد
دو باب کسري پارکینگ مسکونی دارد ( الزم به توضیح است کسري پارکینگ مزبور به  -11
علت عدم تایید پارکینگهاي شماره 3 و 4 با توجه به احداث سایبان خالف ساز می باشد. )
درخصوص جانمایی پارکینگ شماره 4 داراي نامه شماره ش ر- 3260-1399 مورخ 

1399/01/19 معاونت معماري و شهرسازي، پیرو بازدید صورت گرفته و اصالحات اعمال شده 
و عکس هاي پیوست، چنانچه با انجام آزمایش عملی، امکان پارك خودرو در محل مورد نظر 
و تردد آن در مسیر از زیر راه پله، بدون ایجاد مزاحمت براي سایر پارکینگ ها، مقدور است، 
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نظر به عدم وجد پارکینگ مدنظر، در مدلول پروانه ساختمانی صادره، الزم است، جهت 
بررسی و تصمیم گیري نهایی و تعیین تکلیف، الزم است جهت بررسی و تصمیم گیري نهایی 

.و تعیین تکلیف، به کمیسیون ماده 100 ارجاع گردد
همچنین درخصوص پارکینگ با راه عبور از زیر راه پله نیز تعهدنامه شماره 19476 مورخ 
1398/11/12 دفترخانه شماره 224 رشت، در صورت هرگونه ادعا و اعتراضی از ساکنین 
آپارتمان =، مالک در هر مرجعی شخصا پاسخگو خواهد شد و شهرداري در این خصوص 
هیچگونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت و مالک و یا قائم مقام قانونی حق اعتراض را از خود 

.سلب و ساقط می نمایند
از بابت اضافه بنا به مساحت 212/72 مترمربع و بازگشت تراکم اعطایی به مساحت 130/99 
مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/94/9126 و راي تجدیدنظر به 
شماره 2/94/9338 مورخه 1394/12/15 و راي بدوي به شماره 2/95/2/95/10270 مورخه 
1395/09/17 و راي تجدید نظر به شماره 2/95/10475 مورخه 1395/12/14 مبنی بر جریمه 
و درخصوص احداث تجاري و کسري پارکینگ تجاري نیز برابر آرا صادره داراي راي تخریب و 

.اعاده به وضع سابق می باشد
با توجه به بازدید به عمل آمده راي کمیسیون درخصوص تخریب واحد تجاري اجرا گردیده 

.است
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به مساحت 13.70 مترمربع به صورت احداث سایبان.(سال وقوع 1398)  -1
اضافه بنا در طبقه پنجم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 153.93 مترمربع (از این  -2
مقدار به مساحت 24.89 مترمربع به صورت تراس روباز می باشد)(سال وقوع 1398)

عدم رعایت حداقل 2 متر حیاط خلوت در طبقه همکف با توجه به احداث سایبان.(سال  -3
وقوع 1398)

دو باب کسري پارکینگ مسکونی ( الزم به توضیح است کسري پارکینگ مزبور به علت  -4
عدم تایید پارکینگهاي شماره 3 و 4 با توجه به احداث سایبان خالف ساز می باشد. )
همچنین با توجه به پرونده واحد تخلفات ساختمانی داراي شکواییه هاي شماره 43440 
مورخه 1395/03/10 و 161086 مورخه 1394/10/09 درخصوص تجاوز در پی اشتراکی موجود 
در حد شمالی پالك و عملیات ساختمانی برخالف مدلول پروانه بوده که در این خصوص نیاز 

.به اظهارنظر واحد محترم تخلفات ساختمانی می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62/4 درصد(با احتساب 
سایبان) بوده و سطح اشغال وضع موجود 81 درصد می باشد.(به میزان 18/6 درصد بیش از 

سطح اشغال مجاز)(بدون احتساب سایبان پارکینگی)
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.حالیه با توجه به تخلفات جدید صورت گرفته درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بناضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 69764 مورخ 99/4/24کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ8/584/400/000 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 1,716,880,000(یک میلیارد و  هفتصد و  

شانزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 39.02  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/04 2/99/15023 تجدید 
نظر

عطا 
آفرین-چها
رم - 
کوچکپور

2-2-10037-33-1-0-0 205

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات مسکونی در همکف و طبقات  بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان  جریمه بمبلغ 1,448,160,000(یک میلیارد و  چهارصد و  چهل و  هشت 

میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 172.4  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 3 به صورت یک 
دستگاه آپارتمان که داراي پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/53 مورخ 1397/07/26 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 576 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:146.33 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 29.01 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.01 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.01 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.01 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 29.01 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 1.28 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 19.24 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 3 متر می 

باشد.)
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 39.02 مترمربع -8
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی(به کسر آیتم 6) به  -9

مساحت 6.83 مترمربع
.فضاي باز به مساحت 28.17 و فضاي سبز به مساحت 29.60 مترمربع رعایت نمی گردد -10
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(الزم به ذکر است یک باب پارکینگ  -11

حاشیه اي نیز بدلیل جانمایی مغازه خالفساز در همکف حذف شده است.)
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
سال تخلف در خصوص تبدیل پیلوت به تجاري  و کسري پارکینگ 1398و در باقی موارد 

.1397 می باشد
از بابت کلیه موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 2/98/13878مورخ 
.1398/09/12 و تجدیدنظر به شماره 2/99/15023 مورخ 1399/05/04 می باشد

//.درخواست عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده  و بازدید میدانی 
اعضاي کمیسیون ،  ضمن نقض راي بدوي ،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 953,769,600(نهصد و  پنجاه و  سه 

میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 189.24  1.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/05/04 2/99/15024 تجدید 
نظر

بلوار آزادي 
، کوچه 
رجبی 
جنوبی

2-3-10057-65-1-0-0 206

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  ، ضمن 
نقض راي بدوي ، مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 
2/5  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,499,672,000(دو میلیارد و  چهارصد و  
نود و  نه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 297.58  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -22429-99/2/21 کمیسیون محترم شعیه (5) طی بازدید  
بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی  
12/357 برابر سوابق موجود بر روي پالك فوق  پروانه ساختمانی  بشماره 69 مورخه 

96/3/24 بصورت 8 واحد مسکونی در چهار طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیر شیروانی 
کال بمساحت 958/05 متر مربع صادر گردیده است و همچنین تمدید پروانه بشماره 

2/22/326118-98/3/27 میباشد  ساختمان صدرالذکر در مرحله ستون طبقه سوم  بوده 
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بمساحت کلی  297/58  متر مربع بر خالف 

: مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در  طبقه همکف بسطح 65/83 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 65/83 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 82/96 متر مربع ( از این مقدار بسطح 17/13 متر مربع -3

 بصورت کنسول به سمت شارع عام)
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 82/96 متر مربع ( از این مقدار بسطح 17/13 متر مربع -4

 بصورت کنسول به سمت شارع عام)
با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی -5
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از حد 
25% دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت    189/24مترمربع، بعنوان تخلف 

.ساختمانی(تخطی از تبصره مذکور) محسوب میگردد
.سال محاسبه تخلف 1398 میباشد

حداقل فاصله 2 متر حیاط خلوت سراسري در حد غربی به عرض 2 متر نسبت به پالك 
.مجاور ( همسایه ) رعایت گردیده است

مشمول رعایت و ارائه نقشه ها و مدارك الزم جهت ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري می 
.باشد

با توجه به عدم کف سازي  و عدم دیوار چینی و عدم تعبیه درب ورودي  کسري پارکینگ 
متعاقبا اعالم میگردد

الزم بذکر است : مکان فوق در زمان عملیات گود برداري داراي شکوائیه همسایه  مبنی بر 
ترك خوردگی  دیوار و سقف بوده که بشماره 169840-98/9/6 در شهرداري ثبت گردیده 
است برابر مدارك ارائه شده از سوي مالک مکان فوق داراي بیمه نامه از شرکت سهامی بیمه 

ایران مبنی بر تعهدات پرداختی میباشد . ( سوابق بیمه نامه پیوست میباشد)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري  
،ضمن نقض راي بدوي ،  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 
315,985,600(سیصد و  پانزده میلیون و  نهصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) 

ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 22.19  4
 

3560000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/04 2/99/15025 تجدید 
نظر

دکتر 
حشمت-روب
روي 
دبستان 
جاللی
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ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه بنا مسکونی در همکف و طبقات  بااعمال  
ضریب 1/5  برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 370,655,400(سیصد و  

هفتاد میلیون و  ششصد و  پنجاه و  پنج هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد.

جریمه 69.43  1.5
 

3560000  , 1375
 , 1397

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه 
.آپارتمات بصورت 3 طبقه بوده که داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق میباشد
داراي مجوز تعمیرات جزئی به شماره 2/33/320373 مورخ 1397/08/03 میباشد

حالیه بعد  از دریافت پروانه تعمیرات بصورت جزئی اقدام به تعیمرات کلی به شرح زیر می 
.نماید

با توجه به نقشه هاي و مساحت هاي موجود در  صورت مجلس و نقشه تفکیکی داراي 
:مساحت هاي مجاز به شرح زیر میباشد

در همکف  داراي 3 باب پارکینگ به مساحت کلی 37.5 متر مربع -راه پله به مساحت  -1
12.42 متر مربع - پیلوت به مساحت 31.71 متر مربع - موتورخانه به مساحت 11.97 متر 
مربع - 2 باب مغازه به مساحت 69.03 متر مربع   مجموعا به مساحت 174.58 متر مربع  

(105.55 متر مربع بصورت مسکونی و به مساحت 69.03 بصورت تجاري )
 نیم طبقه بصورت بالکن هاي دو باب مغازه به مساحت کلی 19.3 متر مربع -2

طبقه اول بصورت  راه پله به مساحت 12.02 متر مربع و مسکونی به مساحت 94 متر مربع  -3
(مجموعا به مساحت 106.02 متر مربع )

طبقه دوم بصورت  راه پله به مساحت 12.02 متر مربع و مسکونی به مساحت 146.02 متر -4
مربع (مجموعا به مساحت 158.04متر مربع )

طبقه سوم بصورت  راه پله به مساحت 12.02 متر مربع و مسکونی به مساحت 146.02 متر -5
مربع (مجموعا به مساحت 158.04متر مربع )

 طبقه بام به صورت راه پله به مساحت 10.16 متر مربع-6
*********************************************************
*********************************************************

********************************
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده توسط متقاضی  داراي  تخلفات به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا در  همکف به مساحت 4.5 متر مربع که از این مقدار به مساحت  4.48 متر مربع -1
بصورت احداث اسانسور  و موتورخانه در حیاط با سال وقوع 1397 و به مساحت 0/02 متر 

مربع با سال وقوع 1375
اضافه بنا در نیم طبقه از بابت  افزایش مساحت بالکن تجاري  به مساحت 22.19متر مربع -2

.(سال وقوع 1393) شایان ذکر است که بالکن بصورت  فلزي میباشد
اضافه بنا در طبقه اول مساحت 2.57 متر  مربع  از بابت احداث اسانسور (شایان ذکر -3

است که اسانسور احداث شده به طبقه اول  ایستگاه ندارد)
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اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.18 متر مربع که از این مقدار به مساحت 2.37 متر -4
مربع  از بابت احداث اسانسور و به مساحت 28.81 متر مربع   از بابت افزایش مساحت   
اپارتمان (  از 28.81 متر مربع  به مساحت 4.31بصورت کنسول  برخالف نقشه هاي تفکیکی 
به شارع عام و به مساحت 24.5متر مربع ساخت بروي بام مغازه میباشد)(سال وقوع 1397)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.18 متر مربع که از این مقدار به مساحت 2.37 متر -5
مربع  از بابت احداث اسانسور و به مساحت 28.81 متر مربع   از بابت افزایش مساحت   
اپارتمان (  از 28.81 متر مربع  به مساحت 4.31بصورت کنسول  برخالف نقشه هاي تفکیکی 
به شارع عام و به مساحت 24.5متر مربع ساخت بروي بام مغازه میباشد)(سال وقوع 1397)

 .راه دسترسی به بالکن مغازه شماره 1 از طریق باالبر میباشد-6
************************************

 .کسري پارکینگ ندارد
.طبق خط پروژه شماره 2165 (بر اساس وضع موجود) رعایت عقب نشینی می گردد

مغازه شماره 1 به مساحت 33.38 متر مربع به شغل خواربار مشغول به فعالیت بوده و داراي 
.تابلو به طول 7 متر به ارتفاع 2متر میباشد

مغازه شماره 2 به مساحت 33.65 متر مربع به شغل لوازم و ظروف یکبار مصرف مشغول به 
 .فعالیت بوده و داراي تابلو به طول تقریبی 8 متر به ارتفاع تقریبی 1.8 متر میباشد

سابقا بصورت غیابی از بابت 65 متر  مربع اضافه بنا داراي راي تخریب کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/98/14107 مورخ 1398/10/03  بوده که بپیوست بوده و با توجه به نامه کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/98/14395 مورخ 1398/11/29  اظهار شده که با توجه به اینکه گزارش 

اولیه بصورت غیابی بوده  گزارش دقیق به همراه مدارك و مستندات ارائه گردد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا مسکونی  در همکف و طبقا ت ،  که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 1/75.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 359,738,400(سیصد و  
پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 61.18  1.75
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ن 

اصغري-نب
ش کوچه 
هشتم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 
171,662,400(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد..

جریمه 102.18  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/05/06 2/99/15032 بدوي الکانی-امی
ن 

اصغري-نب
ش کوچه 
هشتم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 72 مورخ 1395/10/26 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی بانضمام انباري زیرشیروانی به مساحت کلی 675.95 

.مترمربع صادر گردیده و حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:55.38 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 1.53 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 12.77 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 12.77 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 12.77 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 15.07 مترمربع(توضیحا رعایت شیب مجاز سربندي  -6

نمی گردد.)
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -7

1/18 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات اول و دوم به مساحت مجموعاً 4.62 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله به طور تقریبی 

2.54 متر می باشد.)
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 102.18  -9

.مترمربع می باشد
کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگ 1و4 متعلق به واحد 3می باشد.) -10

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65.63 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 64.88 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
سابقه در واحد خالف ندارد.(سال تخلف 1397)
//.درخواست گواهی عدم خالف دارد

*************************************
کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/99/14469 مورخ 1399/02/01 اعالم نموده: در 
خصوص شیب سربندي قید شده در گزارش کارشناسی بررسی و در موارد مشابه کلیه 

".جزئیات در گزارش کارشناسی اعالم نظر گردد
حالیه و طی بررسی بعمل آمده شیروانی ساختمان فوق مشتمل بر دو قسمت ، یکی با شیب 
28% و دیگري با شیب 58%  بوده  که علت عدم رعایت شیب مجاز سربندي مذکور در 
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//.گزارش فوق همین دو قسمت شدن سربندي می باشد

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

ساختمان بمبلغ 360,662,400(سیصد و  شصت میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار 
و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 53.67  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/31 2/99/15035 بدوي ساغریسازا
ن 

-رودبارتان 
کوچه قناد 
 کوچه فلک
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 2/99/3 
مورخه 1399/01/21 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 411.56 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سقف سوم بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.56 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.76 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -6

.صادره به مساحت 0.44 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.44 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 25.62 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده و رعایت حد نصاب  -12
.فضاي سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.66 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
.موجود 83.14 درصد می باشد

ضمنا سابقا از بابت اضافه بنا به مساحتکلی 53.67 مترمربع در طبقات همکف، اول و دوم 
داراي راي بدوي شماره 2/99/15035 مورخه 1399/06/31 کمیسیون محترم ماده صد بوده 
که با توجه به ارسال پرونده به کمیسیون محترم تجدید نظر و پیشرفت عملیات ساختمانی و 
متعاقب آن تصمیم شماره 2/99/15343 مورخه 1399/07/23 و نامه شماره ش ر - 144806 

.- 1399 دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش فوق الذکر تهیه گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت احداث بارانداز  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 8,019,000(هشت میلیون و  نوزده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 9  2
 

445500  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/27 2/99/15037 تجدید 
نظر

بازارچه 
سبزه 
میدان-عما
رت شمس
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توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی شش دانگ یک واحد آپارتمان به انضمام انباري برابر سند 
مالکیت و داراي پروانه و پایان کار و بالمانع شماره 2/33/322905 مورخ 1397/11/11 بوده و 
حالیه داراي بارانداز فلزي خالفساز به قدمت تقریبی 12 سال(سال تخلف 1386،قبل از 

.بالمانع صادره)و به مساحت تقریبی 9 مترمربع در حیاط مشاعی می باشد
رعایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی الزامی 

.است
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سرویس بهداشتی  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 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,050,000(یک میلیون و  پنجاه 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 3  0.5
 

700000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/27 2/99/15038 بدوي منظریه-خی
ابان 

ولیعصر-بن 
بست 
مسیبی
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1  0
 

3100000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده از سوي متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه و محوطه به شماره 
12/9177 برابر سند مالکیت ارائه شده می باشد

از بابت اعیان به صورت خانه ویالیی دوبلکس داراي بالمانع مندرج در سیستم می باشد
برابر یازدید بعمل آمده داراي یک واحد  سرویس بهداشتی جدا ساز به مساحت تقریبی 3 
متر مربع و با قدمت تقریبی 1398 بوده  که از بابت آن سوابقی مشاهده نگردید

به استناد خط پروژه شماره 939 و2291 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 1 مترمربع 
 می باشد

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 101,277,000(یکصد و  یک میلیون و  دویست و  هفتاد و  هفت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.78  1.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/12 2/99/15040 بدوي امام خمینی 
-اعلم 
الهدي
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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  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 15 مورخه 1371/03/02 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 171 مترمربع و گواهی عدم خالف شماره 

.212569 مورخه 1394/11/28 صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام و بهره برداري (فاقد فعالیت کارگري) بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري ممهر به مهر سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی داراي 

:اضافه بنا به مساحت کلی 21.78 مترمربع می باشد
.کاهش بنا در همکف به مساحت 3.62 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -1

.کاهش بنا در اول به مساحت 3.62 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -2
.کاهش بنا در دوم به مساحت 3.62 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -3

اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت احداث راه پله و انباري به مساحت 21.78 مترمربع که  -4
از این مقدار به مساحت 9.22  مترمربع بصورت دو باب انباري و به مساحت 12.56 مترمربع 

.بصورت راه پله می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)
.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1395) -5

.پارکینگ شماره 2 مورد تایید نمی باشد

.مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد
.رعایت آیتم هاي مربوطه چک لیست پایانکار نمی گردد

:ضمنا نواقص به شرح زیر می باشند
.عدم پوشش درز انقطاع -1

.عدم نصب صندوق پستی -2
.عدم نصب قسمتی از  نرده پله -3

.اجاري پارتیشن در پیلوت -4
متقاضی نامه شماره 973/131/13985 مورخه 1397/12/04 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگري استان گیالن با شماره 256229 مورخه 1397/12/28 مبنی بر بالمانع 

//.بودن صدور پایانکار ارائه نموده است
*********************************

طی بازدید مجدد انجام شده صندوق پستی نصب شد، نرده راه پله و پارتیشن همکف اصالح 
//.شد ولی پوشش درز انقطاع هنوز اجرا نشده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص 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 اول الی سوم 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 323,484,000(سیصد و  بیست و  سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد 

و  چهار هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 38.51  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/06 2/99/15043 تجدید 
نظر

خمیران 
زاهدان-روب
روي کوچه 
سمیعی
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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 کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره ش ر-66567 مورخ 99.04.19 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 2.5 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 1,623,636,000(یک میلیارد و  ششصد و  بیست و  سه میلیون و  ششصد و  

سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 193.29  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/60 مورخ 1398/05/06 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 776.3 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  ستون گذاري طبقه 4 بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 231.65 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 9.59 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 9.59 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 9.59 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 9.59 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم بصورت طبقه مازاد به مساحت 193.29 متر مربع-5
 . زیرشیروانی به مساحت 41.15 متر مربع اجرا نشده است -6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -7
 طبقات اول تا سوم به مساحت 0.15متر مربع

 .به مساحت 6.86 متر مربع کسري فضاي سبز داشته و کسري فضاي باز ندارد -8
تعداد واحد ها از 3 به 4 افزایش یافته است (با توجه به احداث طبقه مازاد)-9

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

**********************************************
کسري پارکینگ نداشته ولی با توجه به عدم رعایت پارك حاشیه اي پارکینگ هاي 3 و 4 
مورد تایید نبوده و همچنین پارکینگ شماره 6 به دلیل مسدود نمودن راه ورودي پارکینگ 

 .هاي 7 و 8 مورد تایید نمیباشد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه ، 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 73823  مورخ 

1399.04.29  ارزش سرقفلی به مبلغ 4.756.000.000  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 951,200,000(نهصد و  پنجاه و  یک میلیون و  دویست 
هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 23.78  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/07 2/99/15048 تجدید 
نظر

سید 
ابوالقاسم-ب
ن بست 
برزگر
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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 1,014,182,400(یک میلیارد و  چهارده میلیون و  یکصد 
و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 150.92  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما پالك فوق داراي اصالح پروانه ساختمانی به شماره درخواست 323754 مورخ 
1398/04/22 به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 13 واحد مسکونی به مساحت کلی 1830/40 
.مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اجراي ستون طبقه چهارم می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 150/92 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 3/16 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 33/78  -1
مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف 
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36/94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36/94 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36/94 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 36/94 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 23/78 -6

 مترمربع
با توجه به عدم اجراي کامل ساختمان و عدم دیوارچینی، با فرض تعداد واحدهاي مسکونی 
مندرج در پروانه صادره و مغازه مزبور، با توجه به جانمایی پارکینگ هاي ارائه شده، کسري 

.پارکینگ ندارد
الزم به توضیح است مساحت دقیق زیربنا، تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی و کسري 
پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم دیوار چینی، عدم تعبیه درب 

.پارکینگی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا قابل بررسی می باشد
همچنین با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده با فرض تعداد واحد مسکونی زمان صدور 

.پروانه، رعایت حداقل فضاي سبز و فضاي باز می گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54/20 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 61/22 درصد می باشد.(به میزان 7/02 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده 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 1,161,300,000(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  یک میلیون و  سیصد 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 137.25  2.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/12 2/99/15049 بدوي سید 
ابوالقاسم-ك
وچه فاطمی

2-2-20111-11-1-0-0 215

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 نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 1  2.5
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/124 مورخ 1398/11/03 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 723.85 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اسکلت طبقه چهارم می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 137.25 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 26.01 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.81 مترمربع(از این مقدار به مساحت 1.80 مترمربع  -2
بصورت تجاوز به شارع در حد غربی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27.81 مترمربع(از این مقدار به مساحت 1.80 مترمربع  -3
بصورت تجاوز به شارع در حد غربی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 27.81 مترمربع(از این مقدار به مساحت 1.80  -4
مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد غربی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 27.81 مترمربع(از این مقدار به مساحت 1.80  -5
مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد غربی می باشد.)

تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -6
.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 116.71 مترمربع می باشد

به مساحت 17.98 مترمربع کسري فضاي سبز دارد.(الزم به ذکر است مطابق ضوابط طرح  -7
تفصیلی این فضا غیرقابل فروش و جریمه بوده و صدور پایان کار منوط به اجراي آن خواهد 

بود.)
داراي کسري فضاي باز به مساحت 37.77 مترمربع می باشد.(توضیحا کسري فضاي باز و  -8

سبز به علت تخلفات فوق الذکر حادث شده اند.)
ارتفاع پیلوت در وضع موجود 3.20 بوده و رعایت ارتفاع مجاز پیلوت بمیزان 2.40 متر در  -9

 .زمان پایان کار الزامیست

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 75.38 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 89.85درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است با توجه به افزایش تعداد و اندازه درب ورودي 
پارکینگ در حد غربی بایستی عوارض درآمدي یک باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید. )
//.سال وقوع تخلف آیتم هاي 1 الی 3 سال 1398 و مابقی آیتم ها سال 1399 می باشد
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***************************
توضیحا داراي نامه شکایت یکی از مجاورین به شماره ثبت اتوماسیون 221304 مورخ 
1398/11/30 بوده که متعاقبا شاکی طی نامه ثبت اتوماسیون شماره 2731 مورخ 

//.1399/01/18 رضایت خود را اعالم نموده است
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 

شماره48417 مورخ 1399.03.27 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.623.000 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 324,600(سیصد و  بیست و  چهار هزار و  ششصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد. 

جریمه 10.82  0
 

110000  , 1371 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/12 2/99/15054 بدوي خیابان 
شریعتی-زي
رکوچه-پاس
اژ ملی

2-1-10003-12-1-10-0 216

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب مغازه 
واقع در زیرکوچه پاساژ ملی طبقه همکف  برابر مدارك ارائه شده داراي برگ اسناد رسمی از 
نوع سند اجاره مستقل  مورد اجاره ششدانگ یکباب مغازه ازپالك شماره 2607 اشاره 
گردیده که در دفترخانه شماره یک رشت بشماره  96879-70/11/10   ثبت گردیده است  و 
. همچنین داراي بالمانع بشماره 15823-70/10/11 بوده    سوابق منضمه میباشد

وضعیت موجود مغازه فوق داراي بالکن سرتاسري  با راه ورودي جدا با فعالیت شغلی   
خیاطی  میباشد که  از این بابت سوابقی رویت نگردیده است . با توجه به نقشه برداري ارائه 
شده  توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی  داراي پروانه اشتغال 
بشماره 00067-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت مغازه را بسطح 11/87 متر مربع 
و مساحت طبقه اول را بصورت راه جدا بسطح 10/82 متر مربع کال بسطح  22/69 متر مربع 

: ترسیم و اعالم نموده است. موارد تخلف به شرح زیر است
احداث یک طبقه بسطح 10/82 متر مربع به صورت تجاري به صورت واحد مستقل -1

سال محاسبه تخلف با توجه به بررسیهاي بعمل آمده و استشهادیه محلی که به تایید مغازه 
دارن همجوار و اعضاي  هیئت امناء مسجد  امام حسین (ع) مسجد زیرکوچه نیز رسیده سال 

.محاسبه  1371 میباشد

به استناد نامه شماره ب/9111309/ص مورخ 1391/11/04 مدیریت هماهنگی و نظارت بر  
ساخت و سازها ملک مذکور در بافت بازار قرار دارد و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرایی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 80942 مورخ 99/5/6 
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 466,950(چهارصد و  شصت و  شش هزار و  نهصد و  پنجاه)  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 84.9  0.1
 

55000  , 1356 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/11 2/99/15056 بدوي -
ولیعصر--ع
لی عشقی

2-3-10045-23-1-0-0 217

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 7,569,375(هفت میلیون و  پانصد و  شصت و  نه هزار و  سیصد و  هفتاد و  

پنج)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 53.85  1.25
 

220000  , 1356
 , 1379

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

کاربري مربوطه

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

20  0
 

162500  , 1379  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب خانه  (طبق سند  مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی) میباشد

وضع موجود بصورت خانه ویالئی به مساحت تقریبی 120 متر مربع   به انمضام بارانداز به 
.جهت تامین پارکینگ به مساحت تقریبی 18/75 متر مربع میباشد

. از بابت اعیان (خانه به انضمام بارانداز) هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است
با توجه  به اعیاتات موجود به مساحت 84.9 متر مربع داخل تراکم و به مساحت 53.85 متر 

 مربع خارج تراکم میباشد
از مساحت 53.85 متر مربع که خارج تراکم بوده به مساحت 18.75 متر مربع در خصوص 
بارانداز  میباشد (بارانداز با سقف ایرانیت و پایه فلزي  با سال وقوع 1379 - 20 سال ) و 
مابقی تخلف در خصوص اعیان خانه با توجه به فبش برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 

(1356 میباشد
*********************************************************
*********************************************************

************
به استناد خط پروژه شماره 2154 به مساحت تقریبی 20 متر مربع  در تعریض کوچه 10متري 

( دارد. (15 متر مربع از اعیان و 5 متر مربع از عرصه
مراتب جهت استحضار وصدور دستور  مقتضی به حضورتان ایفادمیگردد
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با توجه به محتویات پرونده  و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون ، 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 378,873,600(سیصد و  
هفتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 56.38  2
 

3360000  , 1399 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/05/11 2/99/15061 بدوي سید -
ابوالقاسم--
جعفري

2-2-20094-235-1-0-0 218
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/111 مورخ 1398/09/27 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1واحد مسکونی به مساحت کلی 293.26 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 
مساحت کلی( 63.30+82.62=145.92) مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 15.78 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.78مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.82 مترمربع(از این مقدار به مساحت 9.04  -3

مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد شرقی می باشد.)
اضافه بنا از بابت احداث طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 82.62 مترمربع(از این  -4
مقدار به مساحت 9.04 مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد شرقی می باشد.)

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 6.92 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت -6

0.72 مترمربع(این آیتم بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود)
.تعداد واحدهاي مسکونی از 1 به 2 واحد افزایش یافته است -7

.عرض 2 متر حیاط خلوت سرتاسري کال رعایت نشده و به صفر کاهش پیدا کرده است -8
به دلیل تخلفات فوق فضاي سبز به مساحت 8.25 مترمربع و فضاي باز به مساحت 28  -9

.مترمربع رعایت نمی گردد
ارتفاع پیلوت برخالف ضوابط در حدود 3.42 می باشد.(حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت 2.40  -10

متر می باشد.)
:داراي بند 1 مورخ 1398/06/13 راي کمیسیون ماده 5 بدین شرح می باشد

بوده بدلیل عقب نشینی قابل مالحظه و  R131 با توجه به طرح تفصیلی منطقه 2 که کد پهنه
شکل گیري محور فوق و قرارگیري آن در معبر 12 و 8 متري با احداث بنا بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی با رعایت سطح اشغال 80 درصد با احتساب راه پله و با 
رعایت فضاي سبز و باز و با رعایت تامین پارکینگ به تعداد واحد مسکونی و با رعایت سایر 
ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت گردید.در صورت عدول از مفاد ذکر شده راي فوق 
ابطال می گردد و براساس نامه 98/31/19232 مورخ 1398/05/07 و ضوابط طرح مالك 

.خواهد بود و به کمیسیون ماده 100 گزارش گردد
حالیه با توجه به عدول از طرح کمیسیون ماده 5 داراي بازگشت از تراکم از بابت طبقه سوم 
(به مساحت 65.89 مترمربع طبق پروانه صادره ) بوده و طبقه مذکور کال خالفساز می 

218

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



باشد.(مطابق بند 4 گزارش فوق )
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.88 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 100 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1399 می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 56.38 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماهر 
:2/99/15061 مورخ 1399/05/11 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا از بابت احداث طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 82.62 مترمربع(از این  -1
مقدار به مساحت 9.04 مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد شرقی می باشد.)(سال 1399)

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 6.92 مترمربع(سال 1399) -2
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت -3

0.72 مترمربع(این آیتم بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود)
تعداد واحدهاي مسکونی از 1 به 2 واحد افزایش یافته است.(سال 1399) -4

به دلیل تخلفات فوق فضاي سبز به مساحت 8.25 مترمربع و فضاي باز به مساحت 28  -5
//.مترمربع رعایت نمی گردد

****************************
از بابت موارد فوق نیز داراي راي بدوي شماره 2/99/15516 مورخ 1399/09/11 و تجدیدنظر 
//.به شماره 2/99/15901 مورخ 1399/12/09 بوده و خالف جدیدي مشاهده نگردید

در خصوص تخلف ساختمانی به متراژ 32.34 مترمربع؛با توجه به سابقه بنا ( سال 
وقوع تخلف 1359 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 32.34  0
 

55000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/04 2/99/15062 بدوي خواهر 
امام-کوچه 
نخچري-بن 
بست 
چرمچی

2-3-10206-110-1-0-0 219

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها با توجه به قدمت بنا ، مشار الیه 
مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می 

باشد.

رعایت عقب 
نشینی

19.3  0
 

90000  , 1373  عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه 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 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,071,600(چهار میلیون و  هفتاد 

و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 45.24  1
 

90000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب دکان به شماره 1549 و ششدانگ 
یکبابخانه به شماره 1550(سند مالکیت فاقد مساحت و طول حدود اربعه) برابر سند مالکیت 

.می باشد
از بابت اعیان در 4 واحد  و یک باب مغازه به مساحت مجموعا 252 مترمربع داراي گزارش 
کارشناسی شماره 12282 مورخ 1372/08/05و  سوابق پرداختی پیوست بوده که جهت تایید 

.آنها نیاز به اظهارنظر واحد خالف و درآمد می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بناي همزمانساز در همکف به مساحت 32.34 مترمربع(به قدمت تقریبی سال  -1
(1359

اضافه بناي در همکف به مساحت 22.72 مترمربع(سال تخلف 1373) -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.52 مترمربع(سال تخلف 1373) -3

با استناد به خط پروژه شماره 1920 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 19.30 مترمربع 
.می باشد

مساحت اعیان و عرصه وضع موجود مندرج در جدول کاربریها با استناد به کروکی نقشه 
.برداري ارایه شده توسط متقاضی می باشد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
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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 
481,140,001(چهارصد و  هشتاد و  یک میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  یک) ریال  

تائید و استوار میگردد.

جریمه 26.73  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/20 2/99/15063 تجدید 
نظر

-
دباغیان-مح
مد نژاد- 
--پاکدامن

2-3-10119-28-1-0-0 220

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 

155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 به 1/75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
940,852,500(نهصد و  چهل میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  دو هزار و  پانصد) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 169.02  1.75
 

3300000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/20 2/99/15063 تجدید 
نظر

-
دباغیان-مح
مد نژاد- 
--پاکدامن

2-3-10119-28-1-0-0 220
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند طی بازدید مشترك با ناحیه  و طی بازدید بعمل آمده از ملک 
مورد  نظر مشخص گردید که ملک بصورت نسقی و فاقد سند مالیکت بوده که مالک بدون 

. دریافت مجوز از شهرداري اقدام به ساخت وساز مینماید
 .مساحت هاي اعالم شده به استناد نقضشه برداري ازائه داده شده ازطرف متقاضی میباشد

:با توجه به بازدید بعمل آمده داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
احداث بنا در طبقه همکف به مساحت 59/07 متر مربع که از  این مقدار به مساحت -1

.26/73 متر مربع بصورت تجاري (مغازه ) میباشد
احداث بنا در طبقه اول به مساحت 68/34 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 9/27  -2

 .متر مربع کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام میباشد
احداث بنا در طبقه دوم به مساحت 68/34 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 9/27  -3

 .متر مربع کنسول غیر مجاز به سمت شارع عام میباشد
سال وقوع تخلف 1397

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

طبقه  اول و دوم در 1 واحد مسکونی بوده  و 1 باب مغازه به مساحت 26/73 متر مربع در 
همکف احداث شده است که با توجه به این موضوع به 1 باب پارکینگ مسکونی و 1 باب 

. پارکینک تجاري نیاز دارد
با توجه به ارائه نقشه و جانمائی 1 باب  پارکینگ  در همکف داراي 1 باب کسري پارکینگ 

 .تجاري میباشد
با توجه به نسقی بودن زمین اظهار نظر در مورد عقب نشینی متعاقبا پس از ارائه سند 

مالکیت از طرف  متقاضی اعالم میگردد
*********************************************************
*********************************************************

**********
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 182986 مورخ 1397/09/22 که بپیسوت 
. بوده در خصوص تعیین مسزان دقیق عقب نشینی به شهرداري ارجاع داده شده است

 .که به استناد خخط پروژه شماره 2250 فاقد عقب نشینی میباشد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و 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 168,000,000
(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/03 2/99/15064 تجدید 
نظر

باقرآباد-نب
ش کوچه 
مرادي

2-1-10037-14-1-0-0 221

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  995,232,000(نهصد و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  
سی و  دو هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 148.1  2
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 808,200,000
(هشتصد و  هشت میلیون و  دویست هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 32.65  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/86 مورخ 1397/10/01 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 610.43 مترمربع 

.صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 140.55 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 34.82 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 34.82 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 34.82 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 34.82 مترمربع -4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.27 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 32.65 مترمربع -6
.قابل ذکر است تعداد واحد تجاري از یک باب به دو باب تبدیل گردیده است -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8
مساحت 0.09 مترمربع (عرض باقیمانده پاگرد راه پله برابر 3 متر می باشد)

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 29/67 مترمربع می باشد -10

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 13 مترمربع می باشد -11
.داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -12

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68/4 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 85/4 درصد می باشد.(به میزان 17 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
از بابت اضافه بنا به مساحت 147.62 مترمربع، تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 32.65 
مترمربع و تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 0.48 مترمربع داراي داراي 
رأي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 2/99/15006 مورخ 99/04/30 و تجدید نظر شماره 

.2/99/15064 مورخ 99/06/03 مبنی بر جریمه می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد: (تمامی مابه التفاوت ها نسبت به راي می 

باشد)
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.65 مترمربع -1

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.65 مترمربع  -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.65 مترمربع  -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.65 مترمربع  -4
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کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.47 مترمربع  -5
کاهش از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت 0.39 مترمربع -6

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي مسکونی و تراس در طبقه چهارم باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها 

بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 285,868,800
(دویست و  هشتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 

در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 35.66  3
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/49 مورخ 1397/07/08 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 484/03 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 116.43 مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 15.14 مربع  که از این مقدار به مساحت 10.22متر مربع  -1
بصورت احداث دو باب انباري با سال وقوع 1398 و مابقی با سال وقوع 1397(بخشی از 
انباري شماره 2 به مساحت 1.1 متر مربع در زیر پیلوت و به مساحت 4.84 متر مربع  در 

فضاي حیاط احداث شده است )
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 6.17متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 6.17متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 6.17متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم   به مساحت 82.78 متر مربع بصورت یک  طبقه مازاد (از -5
مساحت 82.78 مترمربع به مساحت 13.28 بصورت تراس روباز با سال وقوع 1398  و به 

مساحت 12.1 بصورت تراس مسقف میباشد که با سال وقوع 1398 میباشد)
(قابل ذکر است تراس مورد نظر در سال 1399 فقط مسقف گردید)

 کاهش راه پله اسانسور در زیرشیروانی به مساحت 3.5 متر مربع-6
عدم اجراي راهرو - موتورخانه و تاسیسات و انباري زیرشیروانی مجموعا به مساحت   -

39.7 متر مربع
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -7

 طبقات اول تا سوم به مساحت 1.44متر مربع
 .به مساحت 3.26 متر مربع کسري فضاي باز و به مساحت 17.3 کسري فضاي سبز را دارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ونما بصورت سنگ اجرا شده است
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

************************************
از بابت اضافه بنا به مساحت 28.29متر مربع (همکف به مساحت 4.92- طبقه اول 6.17 متر 
مربع - طبقه دوم 6.17 متر مربع - طبقه سوم 6.17 متر مربع - و بناي مازاد بر تراکم از یایت 
تبدیل راه پله به مسکونی 4.86متر مربع ) و از بابت طبقه مازاد به مساحت 57.14 متر مربع 
داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13526 مورخ 1398/05/26 مبنی بر جرمیه و 
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راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/13700 مورخ 1398/06/27 مبنی برجریمه 
.میباشد

حالیه با توجه به تغییر در مساحتها و اجراي انباري در همکف و احداث تراس روباز در طبقه 
:4 داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 10.22 متر مربع با سال وقوع 1398 (احداث انباري شماره  -1
3 و بخشی از انباري شماره 2) با سال وقوع 1398

اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 25.44 متر متر مربع که از این مقدار به مساحت 0.06 متر -2
مربع با سال وقوع 1397 و به مساحت 12.1 متر مربع بصورت احداث تراس مسقف با سال 
وقوع  1398 و به مساحت 13.28 متر مربع بصورت تراس غیرمسقف با سال وقوع 1398

 .میباشد
(قابل ذکر است تراس مورد نظر در سال 1399 فقط مسقف گردید)

کاهش بنا از بابت  تبدیل راه پله به مسکونی به مساحت 3.42 متر مربع (نسبت به راي -3
صادره )

************************************
شایان ذکر است که  مساحت ها با توجه به تغییر نقشه برداري تغییر نموده و از بابت مابه 
التفاوت قبلی به مساحت 36.7 متر مربع (اضافه بنا از بابت تراس به مساحت 25.38متر 
مربع-و اضافه بنا در همکف به مساحت 11.32 متر مربع ) داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره2/99/14831 مورخ 1399/04/30  مبنی بر تخریب بوده که تخریب صورت نگرفته 
است و مالک جهت ارجاع پرونده به کمیسیون تجدید نظر اقدام به تغییر مساحت هاي نقشه 
 .برداري نموده و گزارش فوق بصورت گزارش تکمیلی با توجه به مساحتهاي جدید میباشد

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 ضریب2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 137,222,400(یکصد و  سی و  
هفت میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 20.42  2
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/77 مورخ 1398/07/08 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 893.35 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 14.94 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.94 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.75 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 1.75 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 1.75 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 1.75 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.19 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7
مساحت 5.48 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.30 متر می باشد)

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8
.رعایت فضاي سبز و فضاي باز می گردد -9

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -10
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70.80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 74.13 درصد می باشد.(به میزان 3.33 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
حالیه طی نامه اداره ثبت اسناد، با توجه به این که در حدود شرقی و غربی برابر سند مالکیت 
به پالك منتهی لیکن در وضع موجود به کوچه منتهی گردیده است که با توجه به خط پروژه 

.و پروانه صادره کوچه 8 متري عمومی مورد گواهی می باشد
الزم به توضیح است پالك فوق در زمان صدور پروانه بر اساس خط پروژه شماره 1097 و 
همچنین با توجه به حذف زائده موجود به میزان 36/72 مترمربع از سند مالکیت و به 
مساحت 21/15 مترمربع از وضع موجود داراي عقب نشینی بوده است که داراي مبایعه نامه 

.شماره 158959 مورخ 1398/09/05 می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 1,158,998,400(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  نهصد و  نود و 
 هشت هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 172.47  2
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/10 2/99/15082 بدوي -
تختی-کوچ
ه همایون

2-1-10044-17-1-0-0 22
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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 1  0
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/27 مورخ 1398/04/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 673.65 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 212.35 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 9.97 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.97 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 9.97 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 9.97 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 172.47 مترمربع -4
کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 3.77 مترمربع -5

.تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است -6
رعایت فضاي باز می گردد.به علت تخلف فوق داراي 6.80 مترمربع کسري فضاي سبز می  -7

.باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 69 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1398 می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 39.88 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 
2/98/14462 مورخ 1398/12/12 و تجدیدنظر به شماره 2/99/14549 مورخ 1399/02/09 

:بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل است

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 172.47  -1
مترمربع(سال تخلف 1398)

کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 3.77 مترمربع(نسبت به پروانه) -2
تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است.(سال تخلف 1398) -3

رعایت فضاي باز می گردد.به علت تخلف فوق داراي 6.80 مترمربع کسري فضاي سبز می  -4
باشد.(سال تخلف 1398)

//.استعالم موقعیت مکانی دارد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت  توسعه بناي مسکونی با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

291,637,500(دویست و  نود و  یک میلیون و  ششصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.35  2.5
 

3300000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/03 2/99/15084 بدوي سعدي- 
پشت هالل 
 احمر

2-1-10018-26-1-0-0 22
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توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -64876-99/4/17 کمیسیون محترم شعبه (5) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق   برابر سوابق   بصورت یکباب ساختمان مسکونی ویالئی به استناد  
مدارك ارائه شده داراي برگ اسناد رسمی از نوع  سند قطعی غیر منقول مورد معامله تمامی 
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 210/30 متر مربع بشماره ثبتی 3090/82 اشاره شده که از 
این بابت بالمانع بشماره (  340321-98/9/6 ) از  شهرداري صادره گردیده   که بشماره 
25555-98/9/17 در دفترخانه شماره 407 ثبت گردیده است. همچنین از بابت تعمیرات 
جرئی شامل : تعویض درب و پنجره ، کاشی کاري ،لوله کشی آب و فاضالب و صرفا چکه 
گیري شیروانی داراي مجوز بشماره 2/33/341335-98/10/18 میباشد.وضعیت موجود 
مالک با تخریب  قسمتی از دیوارهاي بابر و استحکام آن با اجراي قوطی ( پروفیل) و تقویت 
سربندي و توسعه بنا در قسمت حیاط حد شمال و حد شرق اقدام نموده  مشمول  تعمیرات 

.کلی میگردد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد احمد زاده 
داراي پروانه اشتغال بشماره 00029-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت اعیان را 

.بسطح 130/35 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است
در بالمانع صادره از شهرداري  مساحت اعیان بسطح 95 متر مربع بوده برابر نقشه برداري  
ارائه شده مساحت اعیان بسطح 130/35 متر مربع افزایش یافته داراي مغایرت بنا  بسطح 
35/35 متر مربع میباشد که از این مقدار بسطح 15/40 متر مربع درقسمت حیاط حد شمال 
و مابقی بسطح 19/95 متر مربع در حد شرق متصل به اعیان قدیمی  اقدام شده )موارد 

: تخلف به شرح زیر است
  بناي مازاد بر تراکم  بسطح 35/35 متر مربع -1

.سال محاسبه 1398 میباشد
 .به استناد خط پروژه شماره 2625 فاقد عقب  نشینی میباشد   
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر، با توجه به سال ساخت بنا (1336 ) و با عنایت به دستورالعمل وزارت 

کشور به شماره 8616/1/3/34 مورخ 71/04/28، موضوع از صالحیت کمیسیون خارج 
است، لذا ضمن نقض راي بدوي مقرر می دارد پرونده جهت جري تشریفات قانونی به 

شهرداري اعاده گردد.

ردتخلف 213.52  0
 

55000  , 1336 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/12 2/99/15085 تجدید 
نظر

پیرسرا-کو
چه  

چیتی-بن 
بست دوم

2-2-10018-112-1-0-0 22
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید پیرو گزارش  ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2 بر روي پالك فوق  یک باب 
خانه ویالیی می باشد. هیچگونه بالمانعی در پرونده فنی موجود نبود (سال احداث ساختمان 

. 1350 تخمین زده می شود)
. حالیه متقاضی اقدام به تعمیرات جزئی بدون مجوز  شامل چکه گیري نموده است

از 100متر مربع بناي موجود، 50متر مربع از آن داخل تراکم و 50 متر مربع از آن خارج تراکم 
.می باشد

الزم ب/ذکر است  گزارش فوق  به صورت تقریبی و خارج از ملک به صورت حدودي  
برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت 

.نیست  پس از بازدید از داخل ملک  متعاقباٌ اعالم میگردد
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________________________________
پیرو نامه شماره ش ر - 1044 - 1399 مورخ 1399/01/10 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده 
صد شهرداري رشت و تصمیم کمیسیون ماده صد  به شماره 2/98/14371 مورخ 
:1398/12/03 مبتی بر تنظیم گزارش اصالحی به استحضار می رساند

بر روي پالك فوق  یک باب خانه ویالیی می باشد که به استناد سندتک برگ ،عرصه آن به 
.مساحت  153/52 مترمربع می باشد

هیچگونه بالمانعی در پرونده فنی موجود نبود (سال احداث ساختمان با توجه به استعالم 
صورت گرفته از اداره توزیع برق ،نامه شماره 98/109231 مورخ 98/11/19 ساختمان 1336 

. می باشد)
. حالیه متقاضی اقدام به تعمیرات جزئی بدون مجوز  شامل چکه گیري نموده است

از 153.52متر مربع بناي موجود (بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی) ، 76.76 متر مربع 
.از آن داخل تراکم و 76.76 متر مربع از آن خارج تراکم می باشد
.میزان عقب نشینی به میزان تقریبی 60 متر از اعیان می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 750,934,800(هفتصد و  پنجاه میلیون و  نهصد و  سی و  چهار هزار و  هشتصد) 

 ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 127.71  1.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/01 2/99/15092 بدوي ساغریسازا
ن - کوچه 
شهید 
قناد-کوچه 
شهید دیدار 
شتابان-کو
چه همت 
کار

2-3-10208-88-1-0-0 22
7

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

2.44  0
 

3360000  , 1398 تجاوز به معابر عمومی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/53 مورخه 1398/05/19 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.6 واحد مسکونی و به مساحت کلی 648.2 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 118.76 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 29.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 29.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 29.01 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.72 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5

داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -6
.صادره به مساحت 8.95 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 5.07 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 8.87 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز و و بدلیل عدم نمایش  -11
فضاي سبز در نقشه هاي ارائه شده به مساحت 25.12 مترمربع داراي کسري حد نصاب 

.فضاي سبز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.55 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

.موجود 70.10 درصد می باشد
.ضمنا رعایت شیب بندي بام نمی گردد

به استناد خط پروژه شماره 745 به مساحت تقریبی 2.44 مترمربع از اعیان هر طبقه داراي 
تجاوز به شارع (عدم رعایت عقب نشینی) می باشد.(در خصوص عقب نشینی عرصه با توجه 

.به عدم دیوار گذاري جدید تا این مرحله، نمی توان اظهار نظر نمود)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح 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 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 11,563,000(یازده میلیون و  

پانصد و  شصت و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 3.73  1
 

3100000  , 1393 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/05/27 2/99/15096 بدوي خیابان 
الکانی 
-خیابان 
عطا آفرین 
- جنب تازه 
مسجد-بن 
بست 

دجپور-ساخ
تمان سارا

2-2-10036-37-1-3-0 22
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه  
آپارتمان مسکونی واقع در طبقه دوم قطعه سوم تفکیکی به مساحت 45.77 مترمربع 
(مطابق سند) می باشد.(ضمنا ملک فوق کال بصورت دو طبقه روي همکف در سه واحد 

.مسکونی است)
بر روي ملک مورد ثبت پروانه و پایانکار مندرج در سیستم صادر گردیده و پس از آن از بابت 
تبدیل قسمتی از پارکینگ قطعه 4 تفکیکی به مساحت 13 مترمربع به زیر بناي مسکونی و 
همچنین یک باب کسري پارکینگ مسکونی (مربوط به واحد طبقه همکف) داراي راي بدوي 
شماره 2/93/6916 مورخه 1393/05/15 و راي تجدید نظر شماره 2/93/7920 مورخه 
1393/07/19 و در خصوص مابه التفاوت (اضافه بنا) همزمان ساز با تخلف مورد اشاره به 

.مساحت 0.26 مترمربع داراي سوابق در واحد محترم تخلفات می باشد
حالیه متقاضی با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري ممهر به مهر سازمان نظام مهندسی و 
سوابق مورد اشاره در طبقه دوم داراي خالف بصورت تبدیل قسمتی از راه پله به بناي مفید 

 .به مساحت 3.73 مترمربع می باشد.(سال وقوع تخلف 1393)
ضمنا عایت عقب نشینی پس از تخریب و در هنگام نوسازي مطابق ضوابط طرح تفضیلی 

.الزامیست
**********

حالیه با توجه به ارسال نامه شماره ش ر -42662 - 1399 مورخه 1399/03/20 دبیرخانه 
کمیسیون محترم ماده صد و تصمیم شماره 2/99/14463 مورخه 1399/03/19 کمیسیون 
ماده صد مبنی بر ارائه رضایت نامه محضري سایر مالکین مشاع، متقاضی سند رضایت نامه 

.غیرمالی شماره 18886 مورخه 1399/05/09 را ارائه نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همزمان ساز باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 52,836,000(پنجاه و  دو میلیون و  

هشتصد و  سی و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 6.29  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/27 2/99/15098 تجدید 
نظر

خیابان 
حافظ-سید 
ابوالقاسم

2-2-20111-9-1-0-0 22
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

دفاعیه معترض ضرورتی بر قلع مغازه با متراژ 29.82 مترمربع احراز نمی گردد ،لذا با 
ارجاع امر به  هیات کارشناسان رسمی دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه 

کارشناسی شماره 78705  مورخ 99/05/04  ارزش سرقفلی مغازه 29.82 مترمربع به 
مبلغ 5.069.400.000 ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مربوط به مغازه 
مربوطه مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش به مبلغ 1,013,880,000(یک میلیارد و  سیزده میلیون و  هشتصد و  
هشتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  و اما درخصوص مغازه با متراژ 20.99 

مترمربع راي بدوي منطبق با ضوابط و مقررات قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي مبنی 
بر قلع و اعاده عیناً تایید می گردد.

جریمه 50.81  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/05/27 2/99/15098 تجدید 
نظر

خیابان 
حافظ-سید 
ابوالقاسم
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/43 مورخ 1397/06/24 بصورت 
4طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 895/49 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حدنازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 389/82 مترمربع  به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 81/82متر مربع (باانداز بصورت همگن و جزئی از زیربنا  -1

میباشد )(سال وقوع 1397)
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 75/51 متر مربع(سال وقوع 1397)-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 75/51 متر مربع(سال وقوع 1397)-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 75/51 متر مربع(سال وقوع 1397)-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 75/51 متر مربع(سال وقوع 1397)-5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5/96 متر مربع  (سال وقوع 1397)-6

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7
طبقات اول تا چهارم به مساحت 4/52متر مربع (سال وقوع 1397)

بناي مازاد برتراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به مساحت 4/23  -8
 متر مربع

تبدیل همکف (پیلوت ) به 2 باب مغازه به مساحت 50/81 (سال وقوع 1398) -9
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد. (با توجه به اینکه مساحت واحد ها باالي 180 متر مربع بوده هر واحد 
نیاز به 2 واحد پارکینگ  را دارد و براي 2 باب مغازه احداث شده نیاز به دو باب پارکینگ که 

 .جمعا به 10 باب پارکینگ نیاز دارد
 .تبصره ماده 7  ندارد

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

از بابت 386/38 متر مربع اضافه بنا -6/64 متر مربع تبدیل راه پله به بناي مفید -1/38  
متر مربع  از بابت احداث انباري  بیش از 5 مترمربع در زیرشیروانی  داراي راي کمیسیون 
بدوي به شماره 2/98/13279 مورخ 1398/03/28 مبنی بر تخریب و راي  کمیسیون تجدید 

.نظر به شماره 2/98/13478 مورخ 1398/06/02 مبنی بر جریمه  میباشد

22
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*********************************************************
*******************************************************
حالیه با توجه به  احداث دو باب مغازه در همکف و تغییر در نقشه برداري  داراي مابه 

:التفاوت به شرح زیر میباشد
(تبدیل همکف به 2 باب مغازه به مساحت 50/81 متر مربع (سال وقوع 1-1398

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 3/44 متر بصورت همزمانساز با سال وقوع 2-1397
بناي مازاد برتراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر در زیرشیروانی به دلیل خطا در  -3

(محاسبه یابی بصورت همزمانساز  به مساحت 2/85متر مربع (سال وقوع 1397
کاهش بنا از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 2/12متر مربع نسبت به راي  -4

 صادره
از بابت موارد فوق  داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14226 مورخ 1398/11/08
 تجدید نظر  راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/15098 مورخ 1399/05/27 به شرح 

زیر میباشد
تبدیل همکف به دو باب مغازه یکی به مساحت 29.82 متر مربع و دیگري به مساحت 20.99 
متر مربع بوده که از بابت مغازه  به مساحت 29.82 متر مربع راي جریمه و از بابت 20.99 متر 
مربع داراي راي تخریب بوده و از بابت مابقی  مابه التفاوت به مساحت 6.29 متر مربع داراي 

 .راي جریمه میباشد
.با توجه به بازدید بعمل امده راي تخرب اجرا شده و صورت جلسه تخریب بپیوست میباشد
 . با توجه به اراي صادره و تخریب صورت گرفته خالف جدیدي مشاهده نشده است

. مشمول نما و منظر شهري میگردد و نمابصورت سنگ اجرا شده است
 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست

 .مغازه هاي احداث شده در حال حاضر خالی  وفاقد فعالیت شغلی و تابلو میباشند
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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  
397,807,500(سیصد و  نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفت هزار و  پانصد) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 85.55  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 2/99/15100 تجدید 
نظر

خ امام -
خمینی-پش
ت 

دخانیات--
عضدي - 
بن پرستو

2-3-10103-43-1-0-0 230
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/146 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 354.10 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:72.45 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 24.15 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.15 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله  آخر به مساحت 8.08 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 13.10 مترمربع
.رعایت فضاي سبز می گردد ولی رعایت فضاي باز به مساحت 4.11 مترمربع نمی گردد -10
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.79 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 84.98 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

//.درخواست عدم خالف دارد

230

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 278,712,000(دویست و  هفتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.18  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/03 2/99/15102 بدوي خ -
تختی-بن 
اخوندزاده

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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 12 مورخ 1396/02/10 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 956.56 مترمربع صادر گردیده است. 

.حالیه ساختمان در مرحله اجراي سقف طبقه همکف می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 33.18 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع تخلف 1399)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 33.18 مترمربع -1

بررسی سایر موارد مشتمل بر تعداد واحدها، تعداد طبقات، کسري پارکینگ احتمالی، تخطی 
.از تبصره 7 و .... در صورت پیشرفت عملیات ساختمانی قابل بررسی می باشد

برابر بند 6 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخه 1394/12/13 با احداث بنا در حد 3 طبقه 
مسکونی بر روي پیلوت و در 6 واحد مسکونی به صورت عقب ساز (با توجه به شمالی بودن 
قطعه موردنظر و مجاورین پالك) با رعایت سطح اشغال 60 درصد مساحت عرصه باقیمانده 
پالك پس از رعایت تعریض و با تامین پارکینگ براساس آخرین ضوابط پارکینگی مصوب و 

.رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردیده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 59.40 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68 درصد می باشد.(به میزان 8.60 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

231

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد بناي مورد نظر 
در سال1357 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 48.66  0
 

55000  , 1357 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/11 2/99/15104 بدوي منظریه-ول
ي 

عصر-کوچه 
عشقی-بن2
متري

2-3-10042-215-1-0-0 23
2

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

111.3  0
 

162500  , 1377  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 12/5962 و به مساحت 
.111.30 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

.از بابت اعیان مسکونی در یک واحد به مساحت 65.76 مترمربع بالمانعی ارایه نگردید
.اعیان مذکور کال خارج تراکم می باشد

از اعیان مذکور به مساحت تقریبی 17.10 مترمربع (سال تخلف 1377)و مابقی به مساحت 
.48.66 مترمربع (سال تخلف 1357)می باشد

با استناد به خط پروژه شماره 1061 به مساحت تقریبی 1.50 مترمربع در حریم اداره آب و 
.مابقی به مساحت تقریبی 109.80 مترمربع در حریم فضاي سبز همجوار رودخانه قرار دارد
مساحت اعیان و عرصه وضع موجود با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده توسط 

.متقاضی می باشد
الزم به ذکر است وضع موجود داراي مغایرت در مساحت و حدود اربعه به شرح جدول حدود 

.اربعه می باشد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

23
2

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 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,401,600(سه میلیون و  چهارصد و  

یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 85.04  0.5
 

80000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/05 2/99/15105 بدوي رودبارتان - 
کوچه 
 بلورجیان

2-3-10197-202-1-0-0 23
3

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی هما مرادي ؛با توجه به سابقه بنا ( سال وقوع 
تخلف 1340 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 96.97  0
 

55000  , 1340 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:

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



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

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

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه به شماره 2517/2 
برابر سند مالکیت  می باشد(سند فاقد مساحت و طول حدود ابعاد می باشد)

از بابت اعیان فوق بالمانعی از سوي متقاضی ارائه نگردید . و  داراي خالف به شرح ذیل می 
:باشد

احداث اعیان به صورت خانه مسکونی در طبقه همکف  به مساحت 96.97 متر مربع با  -1
 سال وقوع 1340 ( باستناد قبض برق ارائه شده)

احداث راه پله به مساحت3.74متر مربع در طبقه همکف ( باقدمت تقریبی 1370 می -2
باشد)

احداث راه پله به مساحت3.74متر مربع در طبقه اول( باقدمت تقریبی 1370 می باشد)-3
افزایش ارتفاع سقف  و حذف خرپا  در زیر شیروانی و به   تبع  آن  تبدیل زیر شیروانی به -4

تراس  مسقف به مساحت 62.56 مترمربع( با قدمت تقریبی 1370)
احداث اتاق چوبی در طبقه اول  به مساحت تقریبی 15 مترمربع ( با قدمت تقریبی 1370 -5

( 
الزم به ذکر است مساحت  داخل تراکم 168.42 مترمربع( به مساحت 81.30  مترمربع با سال 
وقوع 1370 و به مساحت 87.12 مترمربع با سال وقوع 1340)   و مساحت خارج تراکم 13.59
مترمربع ( به مساحت 3.74 مترمربع با سال وقوع 1370 و ب مساحت 9.85 متر مربع با سال 

.وقوع 1340 )  می باشد
مساحت وضع موجود باستناد نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی می باشد

به استناد خط پروژه 2114 فاقد عقب نشینی می باشد
مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

23
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  
بابت احداث ساختمان سه طبقه روي پیلوت مشتمل بر سه 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-80007 مورخ 99/05/05 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 

107,301,600(یکصد و  هفت میلیون و  سیصد و  یک هزار و  ششصد)  ریال صادر و 
اعالم می نماید. 

جریمه 319.35  0.1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 2/99/15106 تجدید 
نظر

خیابان 
سعدي 
کوچه 
پرویزي  
کوچه مطهر

2-1-10027-9-1-0-0 23
4

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 2,314,116,000(دو میلیارد 
و  سیصد و  چهارده میلیون و  یکصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 275.49  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:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -94242-98/6/3 کمیسیون محترم  شعبه (2) طی بازدید 
بعمل آمده بهمراه مالک جدید از مکان فوق برابر مدارك ارائه شده داراي خریدنامه عادي 
بصورت  ( نسقی )که بروي  آن ساختمانی فعالدر 3 طبقه روي پیلوت  بدون مجوز با سازه 
بتونی  اجراء شده  ساختمان فوق در مرحله اتمام سقف و ستون 3 طبقه روي پیلوت بوده 
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس ابو مسعود کیابانی  
داراي پروانه اشتغال بشماره 00067-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت عرصه را 
بسطح 177/42 متر مربع و مساحت طبقه همکف را بسطح 148/71 متر مربع و مساحت 
طبقات اول و دوم و سوم هرکدام بسطح 148/71 متر مربع مجموع مساحت کل ساختمان 
: بسطح 594/84 متر مربع ترسیم و اعالم گردیده  موارد تخلف به شرح زیر است

بناي داخل تراکم آن بسطح 319/35 متر مربع و بناي خارج از تراکم آن بسطح 275/49  -1
 متر مربع

. سال محاسبه تخلف 1397 میباشد
.رعایت پارکینگ میگردد

.بر اساس خط پروزه شماره 503 فاقد عقب نشینی میباشد  
--------------------

احتراما با توجه به نامه مجدد کمیسیون محترم و به استناد  ارائه نقشه هاي معماري و بازدید 
.از محل سربندي  با مصالح چوب و حلب اقدام شده است

همچنین در خصوص شکوائیه همسایه  آقاي احمد حسن پور که بشماره 98/4/5-54336 
در اتوماسیون شهرداري ثبت گردیده بود حالیه   متشاکی  مالک ساختمان صدرالذکر ( آقاي 
اسکندري ) کپی رضایت نامه ثبتی  بشماره 49480-98/9/20 از دفترخانه شماره 149 رشت 
ارائه نموده است  درخصوص رضایت نامه ثبتی جهت صحت موضوع  نیاز به بررسی واحد 

. حقوقی میباشد

23
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بالکن به 
مساحت 7.51 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 3 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 63,084,000(شصت و  سه میلیون و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 7.51  4
 

2100000  , 1396 1399/06/12 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/15108 بدوي ساغریسازا
ن مطهري

2-3-10198-34-1-1-0 23
5

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شد از طرف متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند  اجاره ارائه داده شده  از طرف متقاضی ) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت  بوده و متراژهاي اعالم شده به استناد نقشه برداري ارائه 
 .داده شده از طرف متقاضی میباشد
 .مغازه داراي بالکن میباشد

از بابت مغازه به مساحت 10 متر مربع داراي بالمانع به شماره 2/33/156133 مورخ 
1393/07/23 بوده که در بنچاق به شماره 205239 مورخ 1393/11/25 در دفترخانه شماره 

 .59 رشت ثبت و بپیوست میباشد
از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است . (با توجه به گزارشات موجود در 

سیستم قدمت بالکن حدود 3 سال - 1396)
 .مغازه در حال حاضر به شغل بنگاه امالك مشغول به فعالیت بوده و فاقد تابلو میباشد

 .به استناد خط پروژه شماره 566 فاقد عقب نشینی میباشد
     .مراتب  جهت استحضار و صدور دسنترو مقتضی به حضورتان ایفاد 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 
2.5 به 2.25 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به پرداخت جریمه به مبلغ  872,953,200(هشتصد و  هفتاد و  دو میلیون و  
نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم 

می گردد . 

جریمه 115.47  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/10 2/99/15120 تجدید 
نظر

منظریه-خی
ابان عباس 
رشیدي-کو
چه سادات

2-3-10056-62-1-0-0 23
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 319518 مورخ 1397/10/25 
به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی به مساحت کلی 1669.35 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:29.18 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.34 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.46 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.46 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.46 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.46 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 44.22 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به میزان  -7
مجموعا 13.61 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 72.68 مترمربع

.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -9
.تعداد واحدهاي مسکونی از 12 به 8 واحد کاهش یافته است

.فعال کسري پارکینگ ندارد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 55 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 57.02 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.داراي پرونده شکایت همسایه مجاور به شماره    36006 مورخ 97/2/31 می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده 100 به شماره 2/99/15120 مورخ 
1399/06/10 و پرونده جاري به شماره 305752 بوده و خالف زیربنایی جدیدي مشاهده 

.نگردید
حالیه و طی درخواست پیوست تقاضاي حفاري انشعاب آب و فاضالب به طول 2 متر آسفالت 

.را دارد
الزم به ذکر است داراي حفاري بدون مجوز آسفالت به طول 2.60 متر در حد جنوبی و 5.50 

//.متر در حد شمالی می باشد

23
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 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 2.5 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 1,502,592,000(یک میلیارد و  پانصد و  دو میلیون و  پانصد و  نود و 
 دو هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 178.88  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/24 2/99/15130 تجدید 
نظر

-
رودبارتان-
-فرعی 
سوم آقایی 
زاده - بن 
بست 
نوروزي

2-3-10006-7-1-0-0 23
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/183 مورخ 1396/12/24 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 9 واحد مسکونی به مساحت کلی 983.02 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از 
طرف متقاضی تا این مرحله ساختمانی داراي تخلف به مساحت 162.87 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 12.43 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.03 متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.03 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.03 متر مربع -4
 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 46.11 متر مربع -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.24 متر مربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 8.36 متر مربع (عرض -7
راه پله 3 متر )

احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت 16.39 متر مربع (صرفا  -8
عوارض درامدي)

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 17.2 متر  -9
 مربع

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 46.41 متر مربع کسري فضاي سبز و به -10
 .مساحت 48.6 متر مربع کسري فضاي باز را  دارد

عدم رعایت عرض 2 متر حیاط خلوت  بصورت میانگین به طول 1.82 بوده که به عرض  -11
0.18 متر مربع  به طول 18.15 متر  رعایت نشده ودر این فاصله داراي بازشو (پنجره) 

(میباشد
سال وقوع تخلف 1398

 .سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 45% و با توجه به تخلفات فوق الذکر 63.55% میباشد

**************************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

تعداد واحد مسکونی طبق پروانه 9 واحد بوده که در وضع موجود 8 واحد اجرا شده و 1 واحد 
 . کاهش پیدا نموده است

از بابت 9.95 متر مربع (2.75 متر مربع تخلف در طبقه همکف - 3.1 متر مربع در طبقه اول 
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- و 3.7 متر مربع تبدیل راه پله به بناي مفید ) داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/98/14041 مورخ 1398/10/15  مبنی بر جریمه بوده که با توجه به ادامه کار ساختمانی و 

:تغییر متراژها  داراي اضافه  شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 9.68متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.93متر مربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.03 متر مربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.03 متر مربع -4
 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 46.11 متر مربع -5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.24 متر مربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.66 متر مربع (عرض -7
( راه پله 3 متر

احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت 16.39 متر مربع (صرفا  -8
(عوارض درامدي

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 17.2 متر  -9
 مربع

عدم رعایت عرض 2 متر حیاط خلوت  بصورت میانگین به طول 1.82 بوده که به عرض -10
0.18 متر مربع  به طول 18.15 متر  رعایت نشده ودر این فاصله داراي بازشو (پنجره) 

(میباشد
سال وقوع تخلف 1398

***************************************************
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نما اجرا نشده است

 .رعایت عقب نشینی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 18.71 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 2  برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 348,006,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  شش هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 56.13  2
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/23 2/99/15134 بدوي دکتر 
حشمت-بن 
بست 
حریري

2-2-20106-110-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/92 مورخ 1398/08/12 بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 221.13 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به  مساحت کلی 56.13 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 18.71 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 18.71 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 18.71 متر مربع-3

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.63 متر مربع-4
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل یک واحد به دو واحد در طبقه دوم به مساحت 56.1متر -5
مربع ( طبق پروانه صادره طبقه اول و دوم بصورت دوبلکس بوده که با توجه به وضع موجود 

طبقه اول و دوم هر کدام در یک واحد مجزا میباشد)
کسري پارکینگ ندارد ولی با توجه به اینکه پروانه صادره در 1 واحد مسکونی بوده وطبق -6
نقشه ارائه داده شده  درب 3 متري بوده ولی با توجه به وضع موجود که 2 واحد مجزا بوده 
ونیاز به 2 پارکینگ داشته ، به جهت تامین پارکینگ درب 4 متري اجرا شده است پارکینگ 

شماره 2 مشمول عوارض درامدي میگردد
کسري فضاي باز ندارد و با توجه به تخلف صورت گرفته به مساحت 6.99 مترمربع کسري -7

.فضاي سبز را دارد
با توجه به پروانه صادره سطح اشغل در زمان پروانه 85% بوده و با توجه به تخلف صورت -8

 .گرفته سطح اشغال 100% میباشد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
230,688,000(دویست و  سی میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.92  2.5
 

3560000  , 1394
 , 1396

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/06/22 2/99/15137 بدوي حاجی 
آباد-خیابان 
گذر گنجه 
اي - بن 
بست قاضی 
 - زاده

2-1-10140-19-1-0-0 23
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 71 مورخه 1394/08/21 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 335.38 مترمربع و گواهی عدم خالف 
شماره 246912 مورخه 1395/09/02 بصورت 2 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی صادر 

.گردیده است
از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 69.63 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/95/9448 
مورخه 1395/02/21 کمیسیون محترم ماده صد و از بابت بناي مازاد بر تراکم ا(همزمان ساز) 
از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا 
به مساحت 2.36 مترمربع و همچنین بناي مازاد بر تراکم بصورت تبدیل قسمتی از پیلوت به 
اتاق به مساحت 23.56 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/99/15137 مورخه 1399/06/22 

.کمیسیون ماده صد می باشد
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام و بهره برداري (فاقد فعالیت کارگري) بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري ممهر به مهر سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی، آراء 

:صادره داراي کاهش بنا به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 8.61 مترمربع.(به نسبت راي) -1

  .کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.44 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -2
                

.مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 19,232,750(نوزده میلیون و  دویست و  سی و  دو هزار و  هفتصد و  پنجاه)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 15.05  1
 

2100000  , 1357
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/22 2/99/15139 بدوي ساغریسازا
ن-کوچه  
شهید  قناد 
-کوچه  
برادران 
فتحی فر

2-3-10208-135-1-0-0 240

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

25.1  0
 

1800000  , 1398  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان خانه به شماره 2186/52  و 
.به مساحت 123.78 مترمربع  برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان به مساحت 80 مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/339486 مورخ 
1398/07/22 بوده و حالیه و طی بازدید بعمل آمده و با استناد به نقشه هاي معماري ارایه 

:شده داراي تخلفات به شرح ذیل می باشد
اضافه بناي مسکونی به مساحت 9 مترمربع (سال تخلف 1398) -1

اضافه بناي همزمانساز به نسبت بالمانع قبلی به مساحت 6.05 مترمربع به دلیل خطا در  -2
مساحت یابی به قدمت سال 1357

به استناد خط پروژه شماره 726 به مساحت تقریبی 25.10 متر مربع در تعریض کوچه 8 
. متري قرار دارد

//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
************************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي شماره 2/99/15139 مورخ 1399/06/22 بوده و 
//.خالف جدیدي مشاهده نگردید

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در زیرشیروانی 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 94,953,600(نود و  چهار میلیون و  

نهصد و  پنجاه و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 9.42  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/24 2/99/15140 بدوي نقره 
دشت-خیابا
ن 

گوهري-کو
 چه اشرف

2-2-10163-9-1-0-0 241
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/98 مورخ 1398/08/20 بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4واحد مسکونی به مساحت کلی 573.74 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 9.42 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0.12 متر مربع -1
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0.12 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0.12 متر مربع-3

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 9.42 متر مربع-4
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع   به مساحت 0.99متر مریع  -9

(فقط شامل عوارض درامدي)
 .سطح اشغال طبق پروانه صادره 68.41% بوده و با توجه به وضع موجود 68.36% میباشد

.ضمنا رعایت حداقل ابعاد پاسیو نمی گردد

 .کسري پارکینگ ندارد 
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد وبا توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است

.کسري فضاي باز و سبز ندارد
 .غرس یک عدد درخت به ازاي هر واحد مسکونی در هنگام پایانکار الزامیست

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 12.13 مترمربع،  
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 121.54 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 
مساحت 6.88 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-81863 مورخ 99/05/07 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,107,523,200(یک میلیارد و  
یکصد و  هفت میلیون و  پانصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 164.81  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/05 2/99/15141 بدوي بادي 
اله-کوچه 
خاذن

2-3-10231-10-1-0-0 24
2
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09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/119 مورخ 1397/12/24 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 373.23 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 157.93 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 12.13 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 12.13 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 12.13 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  بصورت طبقه مازاد  به مساحت 121.54 متر مربع-4
کاهش بنا  نسبت به پروانه صادره  درزیرشیروانی به مساحت 8/07 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول و دوم به مساحت 6.88 متر مربع (عرض راه پله بصورت میانگین 3 متر )

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 7.8 متر مربع کسري فضاي باز داشته ولی -7
.کسري فضاي سبز ندارد
 سال وقوع تخلف 1398

 .سح اشغال در زمان پروانه 80% و با توجه به تخلفات فوق الذکر 88.23% میباشد
 .داراي پرونده به شماره 344405 مورخ 1399/01/30 میباشد 

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

24
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به قلع راه پله در شارع عام  ، احداث بالکن تجاري به مساحت  3/68 متر 
مربع ،  جریمه به مبلغ 2,980,800(دو میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) 

ریال به قوت خود باقیست 

جریمه 3.68  4
 

202500  , 1384 بالکن بدون پروانه 1399/06/17 2/99/15142 تجدید 
نظر

بازار-خیابا
ن  شیک 
-راسته 
عالقبندان

2-1-10066-5-1-0-0 24
3

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی مشاع مشترك ششدانگ اعیان یک باب دکان 
.(مطابق سند) می باشد

طی بازدید بعمل آمده مغازه مورد استعالم داراي بالکن به مساحت 3.68 مترمربع (بر اساس 
کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی) و تابلو استاندارد بوده و بصورت تعمیرات 

.طال مورد استفاده می باشد
داراي بالمانع شماره 2/33/44149 مورخه 1385/02/02مندرج در سند اجاره مستقل شماره 
248697 مورخه 1385/02/12 بوده و با توجه به عدم اشاره بالکن در گزارش کارشناسی 
منتهی به بالمانع مذکور (پیوستی)، بالکن مذکور خالف محسوب می گردد.(سال وقوع تخلف 

(1384.
ضمنا داراي پله در شارع عام (به مساحت تقریبی 1.5 مترمربع) بوده که مربوط به قبل از 

.بالمانع می باشد
مساحت مندرج در سیستم، بر اساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تکمیل 

.گردیده است
همچنین ملک مذکوردر بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي 

.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقرارت فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.مراتب جهت دستود 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 9.07 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

سوم، هر طبقه به مساحت 19.36 مترمربع، اضافه بناي طبقه چهارم به مساحت 28.74
 مترمربع، اضافه بناي راه پله و آسانسور به مساحت 5.71 مترمربع، تبدیل راه پله به 
بناي مفید به مساحت 11.04 مترمربع، تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مکساحت 
3.77 مترمربع،  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 977,844,000(نهصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هشتصد 

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

جریمه 116.41  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/09 2/99/15152 بدوي -
سرخبنده-
جنب گرمابه 
واحدکار-کو
چه سهیل

2-1-10132-76-1-0-0 24
4
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 44,184,000(چهل و  چهار میلیون و  

یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 26.3  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/07/09 2/99/15152 بدوي -
سرخبنده-
جنب گرمابه 
واحدکار-کو
چه سهیل

2-1-10132-76-1-0-0 24
4

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از شش به هفت واحد، با توجه به تأمین 
تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و راي به ابقاء هفت 

واحد مسکونی صادر و اعالم می دارد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 94 مورخ 1395/12/15 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 780.27 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:101.60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 9.07 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.36 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.36 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.36 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 28.74 مترمربع(از این مقدار به مساحت 9.38  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 5.71 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 11.04 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.40 متر می باشد.)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 3.77  -8
مترمربع(به کسر آیتم 6)

تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 7 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -9
.این بابت به مساحت 53.68 مترمربع می باشد

فعال کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ ها در زمان پایان کار  -10
و پس از کفسازي و تست عملی در محل امکان پذیر است.)

ضمنا با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ بایستی عوارض یک باب کسري پارکینگ 
.را پرداخت نماید

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد برتراکم به مساحت 26.30  -11
.مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 71 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
//.سال تخلف 1398 می باشد

24
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 22.31 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به 
مساحت 28.31 مترمربع، اضافه بناي طبقه دوم به مساحت 17.22 مترمربع، اضافه 
بناي طبقه سوم به مساحت 28.31 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 

173.96 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 6.68 مترمربع، تبدیل راهرو به 
اتاق ورزشی به مساحت 22.34 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
19.65 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-98338 مورخ 99/05/29 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 2,677,752,000(دو میلیارد و  ششصد و  
هفتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 318.78  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/05 2/99/15153 بدوي منظریه-چه
ارراه 

ولیعصر-کو
چه جوادي 
فر

2-3-10039-73-1-0-0 24
5
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه مامورین تخلفات ساختمانی ناحیه 3 داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 2/97/57 مورخ 1397/07/30 به صورت 3 طبقه مسکونی بر روي پیلوت 
.و به مساحت کلی 707.56 مترمربع می باشد. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 276.79 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 22.31 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.31 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.22 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.31 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 173.96 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.68 مترمربع (به مساحت 1.25 مترمربع به صورت  -6
اضافه بنا انباري، به مساحت 2.66 مترمربع به صورت احداث سرویس بهداشتی،به مساحت 
2.77 مترمربع به صورت اضافه بنا در بخشی از اتاق ورزشی)(الزم به توضیح است سربندي 
زیرشیروانی به صورت کامل اجرا نگردیده است و الزام به اجراي سربندي می باشد)(به 
مساحت 2.52 مترمربع مشمول عوارض درآمدي به علت عدم رعایت حداکثر مساحت 5 

مترمربع انباري زیرشیروانی می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به اتاق ورزشی به مساحت 22.34 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8
مساحت 19.65 مترمربع (عرض باقیمانده پاگرد راه پله برابر 2.70 متر می باشد)

        .پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -9
با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي باز به مساحت 25.52 مترمربع گردیده  -10

.است
با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي سبز به مساحت 14 مترمربع گردیده  -11

.است
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -12

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

قابل ذکر است به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ 
خواهد گردید.(با توجه به افزایش عرض یک درب پارکینگی از 3 متر به 5 متر)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68 درصد بوده و سطح 
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اشغال وضع موجود 77.30 درصد می باشد.(به میزان 9.3 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
قابل ذکر است داراي شکواییه همسایه حد شمالی ارجاعی طی نامه دادگستري به شماره 
اتوماسیون 29167 مورخ 1399/02/29 مبنی بر عدم رعایت فاصله قانونی بوده، که برابر 
پروانه صادره پالك متشاکی داراي جانمایی به صورت عقب ساز با رعایت حداقل 2 متر عرض 
حیاط خلوت بوده که طی بازدید به عمل آمده رعایت حداقل دو متر عرض حیاط خلوت در 

.وضع موجود گردیده است
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث سرویس 
بهداشتی 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 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 164,531
(یکصد و  شصت و  چهار هزار و  پانصد و  سی و  یک) ریال صادر و اعالم می دارد.ز

جریمه 1.5  0.5
 

219375  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/05 2/99/15163 بدوي سردار 
جنگل-کوچ
ه 

نهضت-ساخ
تمان آجرنما

2-2-10164-250-1-0-0 24
6

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

88.  0
 

162500  , 1376  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی آپارتمان دردوطبقه 5واحد بوده که یک واحد 
درهمکف  وما بقی دردوطبقه می باشد که داراي زیربناي 475/30 مترمربع بوده  داراي 
پروانه و پایانکار مندرج در سیستم بوده و داراي سرویس بهداشتی خالف ساز به مساحت 
تقریبی 1.5 مترمربع با مصالح آجري به قدمت تقریبی 15 سال واقع در منتهی الیه جنوب 

.شرقی حیاط مشاعی جنوبی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 1832 به مساحت تقریبی 0.88 مترمربع از عرصه داراي عقب 

.نشینی می باشد

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 694,713,600(ششصد و  نود و  چهار میلیون و  هفتصد و  سیزده هزار و  

ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 102.38  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/22 2/99/15164 بدوي تختی-کوچ
ه همایون

2-1-10045-13-1-0-0 24
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 طبقه مازاد راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,385,496,000(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  نود و  

شش هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 164.94  2.5
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/22 2/99/15164 بدوي تختی-کوچ
ه همایون

2-1-10045-13-1-0-0 24
7

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 3 به 4 واحد ، با توجه به  راي جریمه در 
خصوص طبقه مازاد ، حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/96 مورخ 1398/08/20 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 604.41 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:279.36 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 30.26 مترمربع(از این مقدار به مساحت 6.22 مترمربع از  -1

بابت احداث بارانداز در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.04 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.04 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.04 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد  به مساحت 164.94 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.04 مترمربع  -6

بناي مازادبرتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -7
5.5 مترمربع

به علت تخلفات فوق داراي کسري فضاي باز به مساحت 18.24 مترمربع و کسري فضاي  -8
.سبز به مساحت  20 مترمربع می باشد

.تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است -9
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 79 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت 267.32 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/99/15164 مورخ 
:1399/06/22 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.04 مترمربع(سال تخلف 1399)  -1
بناي مازادبرتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -2

//5.5 مترمربع(سال تخلف 1399)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و نظریه کارشناس 
رسمی بشماره ش ر-104955 مورخ 1399.06.05 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد 
اعالمی معترض در الیحه دفاعیه  مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی  ، بمبلغ 41,028,000(چهل و  
یک میلیون و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 105.2  3
 

130000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/16 2/99/15167 رسیدگ
ي 
 مجدد

-
منظریه-ولی
عصر-مهربا
ن

2-3-10049-2-1-0-0 24
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -9731-99/2/2 کمیسیون محترم شعبه (4) طی بازدید از 
پالك فوق بصورت  یکبا خانه مسکونی 1/5 طبقه داراي خرید نامه عادي ( نسقی ) سوابقی از 
بابت بالمانع ملک از سوي مالک و شهرداري رویت نگردیده است بر روي ملک تعمیرات  
جزئی شامل گچ کاري و کاشیکاري بدون مجوز اقدام شده  برابر  نقشه برداري ارائه شده با 
مهر و امضاء مهندس عباسعلی سجودي حقیقی کارشناس رسمی  دادگستري  راه و 
ساختمان و نقشه بردار داراي پروانه اشتغال بشماره 0224-41-01-18  مساحت عرصه را 
بسطح 70/60 متر مربع و مساحت کل  اعیان را بسطح 105/20متر مربع شامل همکف بسطح 
70/60 متر مربع و مساحت نیم طبقه را بسطح 34/60 متر مربع که از این  مقدار  بسطح 

 .10/12 متر مربع  بصورت تراس مسقف ترسیم و اعالم نموده است

کل اعیان بسطح 105/20 متر مربع خارج از تراکم بوده  سال محاسبه بر اساس فیش برق  
. منضمه 1375 میباشد

با توجه به قدمت اعالم شده مشمول کسري پارکینگ نمیگردد
الزم بذکر است برابر نقشه برداري ارائه شده  مساحت نیم طبقه بسطح 34/60 متر مربع  ( 
که از این مقدار   بسطح 10/12 متر مربع بصورت تراس مسقف میباشد  ) اشرافیت به ملک 

!! همسایه دارد

به استناد خط پروژه شماره 1558 بر اساس کوچه 8 متري اصالحی فاقد عقب نشینی  
.میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص احداث یک طبقه مازاد ( طبقه چهارم ) به مساحت 49/75 مترمربع  ضمن 
نقض راي بدوي و با توجه به نظریه کارشناس رسمی در خصوص استحکام بنا به شماره 
93954 مورخ 99/5/25  به استناد تبصره دو  ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب  3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 501,480,000(پانصد و  یک میلیون و  

چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال   صادر و اعالم  می گردد . 

جریمه 49.75  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/10 2/99/15169 تجدید 
نظر

منظریه-بن 
بست گنجی

2-3-10063-52-1-0-0 24
9

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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 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 
941,640,000(نهصد و  چهل و  یک میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 112.1  2.5
 

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

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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/66 مورخ 1397/08/22 به 
صورت 3  طبقه روي پیلوت در 3  واحد مسکونی به مساحت کلی 389.60 مترمربع صادر 
.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 159.18 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 28.39 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.39 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 28.39 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.26 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 49.75 مترمربع  -5
(با توجه به عدم اجراي انباري زیرشیروانی و احداث واحد مسکونی)
کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 3.14  مترمربع -6

کاهش بنا به مساحت 23.10 مترمربع با توجه به عدم اجراي انباري و راهرو زیرشیروانی -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 2.67 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.69 متر)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 45.78 مترمربع می باشد -10
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 15.78 مترمربع می باشد -11

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد -12
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 67 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 89 درصد می باشد.(به میزان 22 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

24
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در زیرشیروانی با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 149,184,000(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.76  2.5
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/169 مورخ 1398/06/16 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 485.1 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حدد نازك کاري  بوده  که نقشه برداري ارائه داده شده   داراي 

.اضافه بنا به مساحت 86.83 متر مربع به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.3 متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.3 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.3 متر مربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.3 متر مربع-4

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.63 متر مربع-5
تبدیل همکف به مسکونی به مساحت 44.96 متر مربع(شایان ذکر است که با توجه به -6
ضوابط طرح تفصیلی مساحت کمتر از 60 متر مربع به عنوان واحد حساب نمیگردد وداراي 

کسري به مساحت 15.04متر مربع کسري دارد)
همچنین  تبدیب فوق الذکر که موجب سوئیت در همکف شده درب به سمت کوچه 6 متري 
. باز نموده و که بایستی درب ایجاد شده مسدود گردد و راه عبوري از داخل پیلوت باشد

 .با توجه سوئیت همکف داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد-7
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر  در زیرشیروانی به مساحت 17.7 -8

متر مربع (صرفا جهت عوارض درامدي)
 بناي مازاد بر تراکم  از تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0.13 متر مربع-9

 .کسري فضاي سبز ندارد و به مساحت 31.26 متر مربع کسري فضاي باز دارد-10
سال وقوع تخلف ایتمهاي 1 تا 4 سال 1398 و مابقی ایتمها (5 الی 10) سال وقوع 1399
سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 80 % و با توجه به تخلفات صورت گرفته %83.82 

 .میباشد
*********************************************************

****************************************
از بابت 69.2 متر مربع (اضافه بنا در همکف - طبقه اول -طبقه دوم- طبقه سوم هر کدام به 
مساحت 17.3 متر مربع جمعا به مساحت 69.2 متر مربع ) داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/98/14400 مورخ 1398/12/12 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14553 

.مورخ 1399/02/21 مبنی بر جرمیه بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد و نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
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 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.63 متر مربع-1
تبدیل همکف به مسکونی به مساحت 44.96 متر مربع(شایان ذکر است که با توجه به -2
ضوابط طرح تفصیلی مساحت کمتر از 60 متر مربع به عنوان واحد حساب نمیگردد وداراي 

کسري به مساحت 15.04متر مربع کسري دارد)
همچنین  تبدیب فوق الذکر که موجب سوئیت در همکف شده درب به سمت کوچه 6 متري 
باز نموده و که بایستی درب ایجاد شده مسدود گردد و راه عبوري از داخل پیلوت باشد . (از 

سویئت بصورت تجاري نباید استفاده گردد)
 .با توجه سوئیت همکف داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر  در زیرشیروانی به مساحت 17.7 -4
متر مربع  (صرفا جهت عوارض درامدي)

 بناي مازاد بر تراکم  از تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0.13 متر مربع -5
سال وقوع تخلف 1399

الزم به ذکر است که در اراي صادره از بابت کسري فضاي باز  اظهار نظر نشده و خالفی 
 . تعیین نشده است

  . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ  اجرا  شده است
 .رعایت عقب نشنی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 .از بابت موارد فوق داراي پرونده به شماره 341519 مورخ 1399/04/12 میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و زیرشیروانی و تبدیل راه پله به بناي مفیدبا 
ضریب 2.25برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 387,374,400(سیصد و  هشتاد و  

هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 51.24  2.25
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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 5  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/121 مورخ 1398/10/15بصورت 4
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 7واحد مسکونی به مساحت کلی 1386/35 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 46.5 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 3.8 متر مربع -1

 .شایان ذکر است که بارانداز در پارکینگ بصورت همگن میباشد
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 2.08 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 2.08 متر مربع-3
کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 2.08 متر مربع-4

کاهش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 2.08 متر مربع-5
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 42.7 متر مربع -6

 بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع 4.74 متر مربع-7
با توجه به تخلفات صورت گرفته  به مساحت 37.68 متر مربع کسري فضاي سبز و به -8

مساحت 41.6 متر مربع کسري فضاي باز را دارد
بناي مازاد بر تراکم از  از بابت افزایش واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه اول به -9

 مساحت 75.22 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از  از بابت افزایش واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه دوم -10

 به مساحت 75.22 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از  از بابت افزایش واحد مسکونی از 2 واحد به 3 واحد در طبقه سوم -11

 به مساحت 75.22 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از  از بابت افزایش واحد مسکونی از 1 واحد به 3 واحد در طبقه -12

 چهارم به مساحت 155.54متر مربع
 .سطح اشغال در زمان پروانه 70 درصد بوده که با توجه به وضع موجود 70/99% میباشد -13

سال وقوع تخلف 1399
*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
کسري پارکینگ ندارد ولی با توجه به اینکه در ضلع غربی دو درب 3 متري طبق پروانه  
صادره داشته ولی در وضع موجود دو درب 4 متري اجرا نموده  پارکینگهاي شماره هاي 13 و 
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11 مشمول عوارض درامدي میگردد (پارك حاشیه اي رعایت میگردد)
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/17 2/99/15179 بدوي منظریه-خی
ابان تابان 
شمالی

2-3-10037-73-1-0-0 25
2

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 93294 مورخ 99/5/23 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 1/252/840/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 250,568,000
(دویست و  پنجاه میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید .

جریمه 64.25  0
 

70000  , 1360
 , 1380
 , 1396

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

کاربري مربوطه

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

20.2  0
 

3100000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.قطعه زمین ( طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

برروي پالك فوق الذکر پروانه توسعه بنا به شماره 524 مورخ 1364/05/05  بصورت اینکه 
طبقه همکف به مساحت 165 متر مربع و نیم طبقه به مساحت 40 متر مربع بصورت موجود و 

.طبقه اول به مساحت 178 متر مربع بصورت احداثی صادر شده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده ا زطرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 41/38 متر مربع  (سال وقوع 1360)-1
 تبدیل همکف به 3 باب مغازه (تجاري) به مساحت 53/57 متر مربع-2

کاهش بنا در نیم طبقه به مساحت 5/41 متر مربع (نسبت به پروانه صادره)-3
 تبدیل نیم طبقه به بالکن تجاري به مساحت 19/1 متر مربع-4

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 3/63 متر مربع (نسبت به پروانه صادره )-5
با توجه به سال وقوع تخلف در خصوص احداث مغازه شماره 3 (1396) 1 باب کسري  -6

پارکینگ تجاري را دارد

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

************
:با توجه به محتویات پرونده داراي  بالمانع از شهرداري طبق موارد زیر میباشد

از بابت 2 باب مغازه  یکی به مساحت 18 متر مربع داراي بالمانع از شهرداري به شماره -1
2/33/24675 مورخ 1377/12/08 و از بابت یک باب مغازه دیگر به مساحت 22/5 متر مربع 
داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/37352 مورخ 1383/09/19 میباشد.( دو باب 

مغازه به مساحت 40/5 مترمربع  داراي بالمانع میباشد)
از بابت  مغازه به مساحت 22/5 متر مربع  که داراي بالکن بوده از بابت بالکن به مساحت -2
9/3 متر مربع داراي بالمانع ا زشهرداري به شماره 2/33/37352 مورخ 1383/09/19 

.میباشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 17/5 متر  در طبقه اول داراي  پرداختی در واحد تخلفات -3

 .بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
********************************************************
حالیه با توجه به بالمانع هاي صادره و پرداختی  به دلیل خطا در محاسبه یابی و همچنین 

:تبدیل همکف به مغاره  شماره 3 داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد

25
2
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اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 41/38 متر مربع (سال وقوع 1360)-1
اضافه بنا از بابت تبدیل همکف به تجاري به مساحت 13/07 متر مربع که از این مقدار به -2
مساحت 8/66 متر مربع  با سال ساخت 1396 و به مساحت 4/41 متر مربع بصورت همزمساز 

با سال ساخت 1360
اضافه بنا از بابت تبدیل نیم طبقه به بالکن به مساحت 9/8 متر مربع (سال وقوع 1380)-3

کاهش بنا به مساحت به مساحت 21/13 متر مربع در طبقه اول که از این مقدار به -4
مساحت 3/63 متر مربع نسبت به پروانه صادره و به مساحت 17/5 متر مربع نسبت به 

 .پرداختی میباشد
داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد. (سال وقوع 1396) -5

 .الزم به ذکر است که مساحت عرصه اعالم شده تقریبی میباشد
مغازه شماره 1 به شغل اجیل و خشکبار مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به ابعاد 

 .استاندارد میباشد
مغازه شماره 2 به شغل  بهداشتی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به ابعاد استاندارد 

 .میباشد
مغازه شماره 3 به شغل  کفش و کتانی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به ابعاد استاندارد 

 .میباشد
به استناد خط پروژه شماره 2318 به مساحت تقریبی 20/2 متر مربع از اعیان در تعریض قرار 

 .دارد
حالیه با توجه به نامه اداره ثبت اسناد و امالك استان گیالن به شماره 

139885618603004623 مورخ 1398/03/27 در خصوص اینکه قصد گواهی اعیانی  را 
داشته و تقاضا داشته تا خانه و دو باب مغازه  مورد تایید قرار گیرد که با توجه به وضع 
موجود دو باب خانه و 3 باب مغازه بوده که با توجهبه این مضوع دو باب مغازه و خانه مورد 

 .تایید نمیباشد
/مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به  حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث یک طبقه مازاد (طبقه سوم ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 771,903,000(هفتصد و  هفتاد و  یک میلیون و  نهصد و  سه هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 77.97  3
 

3300000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/23 2/99/15188 بدوي چله 
خانه-باقر 
نانوا بن 
خورشیدي

2-2-20112-70-1-0-0 25
3
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از سه 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 1  0
 

3300000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1399/06/23 2/99/15188 بدوي چله 
خانه-باقر 
نانوا بن 
خورشیدي

2-2-20112-70-1-0-0 25
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی (همزمانساز) در همکف و طبقه اول با ضریب 2.25 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 12,954,150(دوازده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  چهار 

هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.17  2.25
 

220000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

15.25  0
 

3300000  , 1394  عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ 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  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان سه طبقه روي همکف در 4 واحد 
مسکونی بوده که مطابق صورتمجلس اصالحی شماره 24415 مورخ 1385/04/18 در سه 

.واحد مسکونی تفکیک شده است
از بابت اعیان مسکونی دو طبقه روي همکف  به زیربناي 320 مترمربع مشتمل بر سه واحد 
مسکونی داراي پروانه شماره 438 مورخ 1376/12/04 و پایان کار شماره 31715 مورخ 
1377/12/19 و راي بدوي شماره 2270 مورخ 1383/02/26 و تجدیدنظر شماره 4278 مورخ 
1383/03/28 بوده و حالیه و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت 

:به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا درطبقات به مساحت مجموعا  26.17 مترمربع(همزمانساز-سال 1377) -1

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 77.97 مترمربع(سال  -2
تخلف 1394)

تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است.(سال تخلف 1394) -3
داراي یک باب کسري پارکینگ می باشد.(سال تخلف 1394) -4

با استناد به خط پروژه شماره 495 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 15.25 مترمربع(6 
.مترمربع از عرصه و 9.25 مترمربع از اعیان در هر طبقه)می باشد

//.استعالم موقعیت مکانی دارد

25
3

درخصوص میزان عقب نشینی راي بدوي عیناً تایید میگردد. رعایت عقب 
نشینی

2  0
 

3100000  , 1396 1399/06/24 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15194 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري-کو
چه عالمی

2-3-10250-13-1-2-0 25
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض شهرداري نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي با عنایت به 
محتویات پرونده، و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 

دفاعیه، از بابت احداث بالکن تجاري، ضمن نقض راي بدوي با ملحوظ قرار دادن تبصره 
4 ماده صد از قانون شهرداري،موضوع به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري 
جهت تعیین سال وقوع تخلف و ارزش سرقفل بر مبنی آن، وفق مقررات ارجاع گردید 
وبراساس  نظریه کارشناسی به شماره ش 98385-  99/05/29 ارزش سرقفلی بر 

اساس سال وقوع تخلف(1391) به مبلغ 483.600.000ریال برآورد گردید و با عنایت به 
اینکه  دلیل موجه اي براي نقض نظریه هیات سه نفره کارشناسان از سوي شهرداري 
منطقه دو ارائه نگردیده که موجبی براي نقض نظریه فوق و ضرورت ارجاع امر به هیات 
5 نفره باشد لذا ضمن رد اعتراض و  نقض راي بدوي، راي به پرداخت جریمه برابر یک 
پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه مذکور به مبلغ  96,720,000(نود و  شش میلیون و  

هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.  

جریمه 8.06  0
 

3100000  , 1396 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/24 2/99/15194 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري-کو
چه عالمی

2-3-10250-13-1-2-0 25
4

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی بصورت یکباب مغازه به مساحت 17.37 مترمربع 
برابر سند مالکیت بانضمام بالکن سرتاسري ،داراي فعالیت مشاور امالك وداراي تابلو 

.تبلیغاتی به ابعاد استاندارد می باشد
وضع موجود مطابق کروکی نقشه برداري ارایه شده توسط متقاضی بصورت مغازه به مساحت 

.17.37 مترمربع در همکف و 16.35 مترمربع در بالکن می باشد
از بابت مغازه به مساحت 17.37 مترمربع و بالکن به مساحت 8.29 مترمربع داراي بال مانع 
مندرج در جدول سوابق و همچنین سوابق پرداختی طی درخواست پروانه کسب به شماره 
13081 مورخ 1371/09/16 پیوست بوده و حالیه داراي اضافه بنا در بالکن به مساحت 8.06 

.مترمربع با مصالح بتنی(سال تخلف 1396) می باشد
با استناد به خط پروژه شماره 936 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 2 مترمربع می 

.باشد
//.استعالم موقعیت مکانی دارد

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

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

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در زیرشیروانی با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 150,192,000(یکصد و  پنجاه میلیون و  یکصد و  نود و 

 دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 14.9  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/22 2/99/15197 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-خیاب
ان 

عطاآفرین - 
کوچه 17

2-2-10014-77-1-0-0 25
5

 با توجه به محتویات پرونده و بازدید اعضاي کمیسیون از ملک و موقعیت مکانی ضمن 
 نقض راي بدوي در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات اول الی سوم باستناد تبصره 
دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 
بمبلغ 785,433,600(هفتصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  سی و  سه هزار 

و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 77.92  3
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 206 
مورخه 1390/09/12 (اصالحی طی شماره درخواست 320967 مورخه 1398/05/16) بصورت 
3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

.490.22 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 95.62 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 22.28 مترمربع که از این مقدار به مساحت 2.8  -1

.مترمربع بصورت بارانداز همدست ساز می باشد
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 14.9 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5

عرض حیاط (فاصله با پالك همسایه) به 1.15 متر تقلیل یافته است.(در این راستا الزم به  -6
ذکر است در حد مورد اشاره بازشو بصورت تراس موجود می باشد).(سال وقوع تخلف 

(1398.
فعال رعایت پارکینگ میگردد.(در خصوص پارکینگ شماره 1 واقع در زیر سایبان خالف  -7
ساز اعالم می گردد در صورت جریمه شدن سایبان و آزمایش میدانی در زمان پایانکار قابل 

.بررسی مجدد می باشد)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوار چینی حد مشرف به کوچه تا این مرحله، در خصوص رعایت عقب  -10
.نشینی متعاقبا اظهار نظر می گردد

به مساحت 1.15 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 19.32  -11
.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 71.83 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 85.79 درصد می باشد

الزم به توضیح است در پروانه صادره فاقد آسانسور بوده ولی در وضع موجود آسانسور نصب 
.گردیده است

داراي راي بدوي شماره 2/99/14419 مورخه 1399/04/15 و راي تجدید نظر شماره 
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2/99/15197 مورخه 1399/06/22 کمیسیون ماده صد بوده که طی آن اضافه بنا به مساحت 
92.82 مترمربع جریمه و در خصوص بارانداز به مساحت 2.8 مترمربع راي به تخریب صادر 

.که راي تخریب طی صورتجلسه مورخه 1399/12/06 اجرا گردید
**********                     

در خصوص عدم رعایت فاصله 2 متر با همسایه، در گزارش ارسالی به کمیسیون ماده صد 
  .اشاره ولی در آراء کمیسیون ماده صد در خصوص آن راي و تصمیمی صادر نگردید

**********
با توجه به بازدید بعمل آمده در تاریخ 1400/02/19 پنجره هاي ضلع شرقی ساختمان مشجر 
گردیده است ولی در خصوص بالکن تنها شیشه درب بالکن مشجر گردیده ولی جانپناه 
      .موجود در بالکن کماکان پوشش داده نشده و اشرافیت از بالکن باقیست

**********
حالیه در خصوص ثابت کردن و مشجر کردن پنجره در حد شرقی، متقاضی سند تعهد نامه 
غیر مالی شماره 36208 مورخه 1400/02/30 از دفترخانه اسناد رسمی شماره 265 با شماره 
                      .34972 مورخه 1400/03/01 ثبت در دبیرخانه شهرداري ارائه نموده است

**********
حالیه مجددا متقاضی سند تعهد نامه غیر مالی شماره 36377 مورخه 1400/03/12 از 

دفترخانه اسناد رسمی شماره 265 با شماره 44383 مورخه 1400/03/13 ورود به شهرداري 
    .ارائه نموده است

**********
الزم به توضیح است پنجره هاي حد شرق ثابت نگردیده اند و همچنین جهت رفع اشرافیت 

        .حد غرب هیچ اقدامی صورت نگرفت
**********

حالیه تراس حد شرقی با نصب طلق مشجر به ارتفاع 1.8 متر رسیده است ولی کماکان تراس 
 .حد غربی رفع اشرافیت نگردید

**********
حالیه متقاضی سند تعهدنامه غیرمالی شماره 36572 مورخه 1400/03/30 از دفترخانه 
.شماره 265 با شماره 54059 مورخه 1400/03/30 ثبت در شهرداري ارائه نموده است

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

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

در خصوص تخلف ساختمانی اداره کل دارایی استان گیالن با عنایت به گزارش ضم 
نامه  شماره ش ر-97381-99/05/28 شهرداري، در خصوص احداث نگهبانی ( اصالح 
مساحت از 100.2 مترمربع به 111.08 مترمربع ) اضافه بناي ناشی از خطا در مساحت 

یابی به مساحت 158.45 مترمربع و سایه بان به مساحت 100 مترمربع به استناد تبصره 
3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ  2,132,613,900(دو میلیارد و  یکصد و  سی و  دو میلیون و  ششصد و  سیزده 
هزار و  نهصد) ریال  صادر و اعالم می دارد. ضمناً دو واحد کسري پارکینگ  در راي 
2/98/14080 مورخ 98/09/17 منتفی می گردد. این راي جزء الینفک راي شماره 
2/98/14080 مورخ 98/09/17 بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري 

ممنوع است.

جریمه 369.53  4
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کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بصورت دو اداره کل امور مالیاتی (ورودي حد جنوبی (خیابان 
.پورسینا)) و اداره کل اقتصاد و دارایی (ورودي حد شمالی (خیابان امام خمینی)) می باشد
ملک فوق با اعیانات موجود در سال 1378 پروانه توسعه بنا دریافت نموده که این پروانه 
موجود در پرونده فنی شهرداري فاقد شماره و تاریخ می باشد. الزم به توضیح است برابر 
فرم کنترل نقشه مساحت کل برابر 10447 مترمربع (8271 مترمربع مساحت وضع موجود و 

.2176 مترمربع مساحت احداثی) به انضمام 228 باب کسري پارکینگ می باشد
برابر بازدید به عمل آمده و نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح 
زیر می باشد: (الزم به ذکر است اضافه بناهاي نسبت به پروانه توسعه با توجه به عدم 

دسترسی به نقشه هاي معماري به صورت کلی محاسبه گردیده است)
اضافه بنا به مساحت 332.45 مترمربع مربوط به اعیانات قدیمی (نسبت به پروانه توسعه  -1

صادره و قدمت سال 1384)
احداث بارانداز پارکینگی به مساحت تقریبی 100 مترمربع در محوطه اداره کل امور  -2
مالیاتی (سال وقوع 1398)(در نقشه برداري توسط نقشه بردار قید نگردیده و به صورت 

دستی ترسیم گردیده است)
احداث نگهبانی در حد شمالی محوطه اداره کل اقتصاد و دارایی به مساحت 58.17  -3
مترمربع در همکف و به مساحت 52.91 مترمربع در طبقه اول (سال وقوع 1397)

با توجه به تخلفات جدید صورت گرفته مربوط به سال 1398 و جانمایی پارکینگ به  -4
.صورت روباز در محوطه، کسري پارکینگ از بابت تخلفات سال 1398 ندارد

با توجه به اینکه هنگام صدور پروانه اعیانات وضع موجود در آن قید گردیده لذا اعیانات 
قدیمی بالمانع بوده و اعیانات جدید که از بابت آن پروانه صادر گردیده در مجموع به 
مساحت تقریبی 174 مترمربع داراي اضافه بنا بوده که از این بابت داراي راي بدوي شماره 
15073 مورخه 1384/09/19 مبنی بر جریمه و راي تجدیدنظر شماره 6342 مورخه 
.1390/04/28 مبنی بر تخریب می باشد که تا کنون راي مذکور اجرا نگردیده است

همچنین برابر گواهی واحد تخلفات ساختمانی از بابت تبدیل قسمتی از اعیانات به مساحت 
176 مترمربع به بانک داراي راي بدوي شماره 16578 مورخه 1388/08/23 مبنی بر جریمه 
و راي تجدید نظر شماره 12125 مورخه 1390/07/18 مبنی بر تخریب می باشد که با توجه به 
بازدید به عمل آمده اعیان مزبور فاقد کاربري بانک بوده و در وضع موجود به صورت اداري 

.اداره کل مالیاتی مورد استفاده می باشد
با توجه به موارد مشروحه از این مقدار تخلفات مربوط به سال 1384 بخشی به مساحت 174 
مترمربع مربوط به راي صادره تخریب و به مساحت 158.45 مترمربع به صورت مابه التفاوت 

.به دلیل خطا در مساحت یابی می باشد
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همچنین بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات جزیی در بخش هایی از هر دو 
.ساختمان مزبور گردیده است

گزارش مزبور با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14415 مورخ 
.1398/11/29 به جهت بررسی مجدد و گزارش بهنگام ملک مزبور تنظیم گردیده است

*********************************************
همچنین از بابت تبدیل قسمتی از اعیانات موجود به مساحت 176 مترمربع به بانک داراي 
راي بدوي شماره 16578 مورخه 1388/08/23 مبنی بر جریمه و راي تجدید نظر شماره 
12125 مورخه 1390/07/18 مبنی بر تخریب می باشد که با توجه به بازدید به عمل آمده 

.اعیان مزبور فاقد کاربري بانک و عمال اعاده به وضع سابق گردیده است
درخصوص اضافه بنا به مساحت 174 مترمربع (داراي راي تخریب)، الزم به توضیح است راي 
بدوي در این خصوص به شماره 15073 مورخ 1384/09/19 مبنی بر جریمه بوده که پس از آن 
طی راي کمیسیون ماده صد به شماره 6342 مورخ 1390/04/28 با توجه به عدم پیگیري 
.مالک و پرداخت به موقع جریمه راي به تخریب بناي مذکور صادر گردیده است

پس از آرا مزبور طی نامه شماره 113/15031 مورخ 1393/05/18 اداره کل امور مالیاتی، 
آمادگی خود را جهت تصفیه دیون مربوط به آراي اشاره شده ، که  طی نامه شماره 

2/33/7849 مورخ 1393/05/20 خطاب به اداره کل امور مالیاتی، درخصوص راي تجدیدنظر 
به شماره 12125 مورخ 1390/07/18 طی نامه شهرداري به شماره 2/33/7849 مورخ 
1393/05/20 خطاب به اداره کل امور مالیاتی اعالم گردیده است در صورت پرداختن مبلغ 
راي مذکور راي فوق منتفی می گردد لیکن درخصوص راي تجدیدنظر به شماره 12125 مورخ 

.1390/07/18 اشاره اي نگردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات و زیرشیروانی و یک طبقه مازاد ، 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  2,142,201,600(دو میلیارد و  یکصد و  
چهل و  دو میلیون و  دویست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي 

تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 318.78  2
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه مامورین تخلفات ساختمانی ناحیه 3 داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 2/97/57 مورخ 1397/07/30 به صورت 3 طبقه مسکونی بر روي پیلوت 
.و به مساحت کلی 707.56 مترمربع می باشد. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 276.79 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
 اضافه بنا در همکف به مساحت 22.31 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 28.31 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.22 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.31 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 173.96 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 6.68 مترمربع (به مساحت 1.25 مترمربع به صورت  -6
اضافه بنا انباري، به مساحت 2.66 مترمربع به صورت احداث سرویس بهداشتی،به مساحت 
2.77 مترمربع به صورت اضافه بنا در بخشی از اتاق ورزشی)(الزم به توضیح است سربندي 
زیرشیروانی به صورت کامل اجرا نگردیده است و الزام به اجراي سربندي می باشد)(به 
مساحت 2.52 مترمربع مشمول عوارض درآمدي به علت عدم رعایت حداکثر مساحت 5 

مترمربع انباري زیرشیروانی می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به اتاق ورزشی به مساحت 22.34 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8
مساحت 19.65 مترمربع (عرض باقیمانده پاگرد راه پله برابر 2.70 متر می باشد)

        .پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -9
با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي باز به مساحت 25.52 مترمربع گردیده  -10

.است
با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي سبز به مساحت 14 مترمربع گردیده  -11

.است
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -12

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

قابل ذکر است به دلیل عدم اجراي صحیح ضابطه مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ 
خواهد گردید.(با توجه به افزایش عرض یک درب پارکینگی از 3 متر به 5 متر)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68 درصد بوده و سطح 
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اشغال وضع موجود 77.30 درصد می باشد.(به میزان 9.3 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
قابل ذکر است داراي شکواییه همسایه حد شمالی ارجاعی طی نامه دادگستري به شماره 
اتوماسیون 29167 مورخ 1399/02/29 مبنی بر عدم رعایت فاصله قانونی بوده، که برابر 
پروانه صادره پالك متشاکی داراي جانمایی به صورت عقب ساز با رعایت حداقل 2 متر عرض 
حیاط خلوت بوده که طی بازدید به عمل آمده رعایت حداقل دو متر عرض حیاط خلوت در 

.وضع موجود گردیده است
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

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 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 286,860,000(دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 68.3  1.25
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/24 2/99/15203 تجدید 
نظر

پشت 
دبیرستان 
بهشتی-خیا
بان 

حاتم-کوچه 
سنبله

2-3-10182-26-1-0-0 25
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 2/99/2 مورخ 
1399/01/31 به صورت 3 طبقه مسکونی بر روي پیلوت و به مساحت کلی 580.40 مترمربع 
می باشد. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد.(انباري ها در همکف و زیرشیروانی 

اجرا نشده و در خصوص آنها پس از اجرا اظهارنظر می شود.)
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 67.28 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1399)
اضافه بنا در همکف به مساحت 11.87  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.47 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.47 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18.47 مترمربع -4
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.99 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 1.02 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.67 متر می باشد)

.کسري پارکینگ ندارد -7
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74.20 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 80.60 درصد می باشد
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/99/15094 مورخ 

1399/06/10 و تجدیدنظر به شماره 2/99/15203 مورخ 1399/06/24 بوده و خالف جدیدي 
.مشاهده نگردید

//.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

25
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 
اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 1,107,523,200(یک میلیارد و  یکصد و  هفت میلیون و  
پانصد و  بیست و  سه هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد

جریمه 164.81  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/26 2/99/15208 تجدید 
نظر

بادي 
اله-کوچه 
خاذن

2-3-10231-10-1-0-0 25
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/119 مورخ 1397/12/24 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 373.23 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 157.93 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 12.13 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 12.13 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 12.13 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  بصورت طبقه مازاد  به مساحت 121.54 متر مربع-4
کاهش بنا  نسبت به پروانه صادره  درزیرشیروانی به مساحت 8/07 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول و دوم به مساحت 6.88 متر مربع (عرض راه پله بصورت میانگین 3 متر )

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 7.8 متر مربع کسري فضاي باز داشته ولی -7
.کسري فضاي سبز ندارد
 سال وقوع تخلف 1398

 .سح اشغال در زمان پروانه 80% و با توجه به تخلفات فوق الذکر 88.23% میباشد
 .داراي پرونده به شماره 344405 مورخ 1399/01/30 میباشد 

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

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

25
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

 با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و گزارش کارشناس رسمی به شماره 186725 
مورخ 98/10/12ثبت دفتر شهراري مرکز ، در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر 

تخلف ساختمانی بشرح توسعه  بالکن تجاري به مساحت 39/57   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 47,009,160(چهل و  هفت میلیون و  نه هزار و  

یکصد و  شصت) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 39.57  4
 

297000  , 1383 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/18 2/99/15211 رسیدگ
ي 
 مجدد

حاجی -
آباد-انقالب

-

2-1-10148-116-1-1-0 260

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه به شماره پالك 3478/1 
قطعه اول تفکیکی برابر بنجاق به شماره 95142 مورخ 1378/05/17 دفترخانه شماره 5 

.رشت می باشد
.برابر نقشه برداري وضع موجود ارائه شده داراي بالکن به مساحت 75.07 مترمربع می باشد

.داراي فعالیت شغلی فروش بلورجات می باشد
از بابت مغازه داراي بالمانع شماره 3/33/19883 مورخ 1378/02/01 مندرج در صورتمجلس 

.تفکیکی می باشد
.الزم به توضیح است راه دسترسی به حیاط مشاعی از مغازه مسدود گردیده است

.به استناد خط پروژه شماره 491 فاقد عقب نشینی می باشد
برابر نامه شماره 1033 مورخ 1399/01/10برابرتصمیم شعبه 5 کمیسیون محترم ماده صد 
پرونده به جهت بررسی مجدد با توجه به اظهارنظر کارشناس رسمی دادگستري به شماره 

.186725 مورخ 1398/10/12 عودت گردیده است
در اینخصوص الزم به ذکر است  بالکن به مساحت 35.50 مترمربع داراي گزارش کارشناسی 
به شماره 24838 مورخ 1383/07/20 می باشد و برابر گواهی مجدد مسئول  واحد درآمد 
(مورخه 1399/09/25) در پرونده درآمدي به شماره 2615 مدارك و فیش هاي واریزي  
.موجود بوده لذا از بابت متراژ قبلی بالکن (به مساحت 35.50 مترمربع) بالمانع می باشد
با توجه به جمیع جهات داراي مابه التفاوت به مساحت 39.57 مترمربع به صورت توسعه 

 .بالکن با سال وقوع 1383 می باشد
لذا با توجه به جمیع جهات متراژ اعالمی تخلف بالکن در گزارش کارشناس دادگستري 
.(39.57 مترمربع) و همچنین سال وقوع تخلف (1383) مورد تایید می باشد

الزم به توضیح است با توجه به گزارش کارشناس دادگستري اسکلت ساختمان به صورت 
.فلزي می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 2/5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 780,192,000(هفتصد و  هشتاد میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 77.07  2.5
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/11/18 2/99/15212 بدوي خیابان 
مطهري-گذ
ر فرخ-کوي 
تمدن یک

2-3-10234-76-1-0-0 261

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/99/37 مورخ 1399/04/11 به 
صورت 3  طبقه روي پیلوت در6  واحد مسکونی  به مساحت کلی 934.67 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه در مرحله اتمام سفت کاري ودر حال انجام  آجر چینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:68.87 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت   16.75 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.75  مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.75  مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.75 مترمربع -4

افزایش بنا  در زیرشیروانی  به مساحت 1.87 متر مربع-5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6

 طبقات به مساحت مجموعاً 1.17 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیر شیروانی به مساحت  7.03 -7

متر مربع می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی  به -8

مساحت 0.36  مترمربع (صرفا مشمول عوارض درامدي)
.کسري پارکینگ ندارد -9

سال وقوع تخلف 1399 می باشد
الزم به ذکر است برابر نقشه معماري ارائه شده  عرض باقیمانده راه پله 1.60 متر می باشد

.براساس نقشه  معماري ارائه شده فضاي سبز و باز  رعایت می گردد
 مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نماي جانبی اجرا گردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
با توجه به عدم کف سازي در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا اظهار نظر میگردد

با توجه به عملیات ساختمانی و عدم اتمام آجر چینی ،  کسري فضاي سبز و باز و کسري 
 .پارکینگ  مجددا قابل بررسی می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.23درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 67.06 درصد می باشد

حالیه طی نامه اداره ثبت به شماره 139985618001004207 مورخ 1399/06/30 در خصوص 
میزان عقب نشینی انجام شده به مساحت 12.68 متر مربع ( برابر کروکی ثبتی پیوستی) 
پرسش گردیده که در اینخصوص الزم به ذکر است رعایت عقب نشینی گردیده و کروکی 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



ثبتی پیوستی نیز  مورد گواهی می باشد
الزم به ذکر است در خصوص عقب نشینی به مساحت 13.08 متر مربع داراي مبایعه نامه به 

شماره 53722 مورخ 1399/04/04 در زمان صدور پروانه می باشد
مراتب جهت دستور به حضور ارسال 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 دو ماده صد قانون شهرداري ها 
در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 93,542,400(نود و  سه میلیون و  پانصد و  چهل و  دو هزار و  چهارصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 18.56  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/18 2/99/15215 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان 

عطاآفرین-
کوچه اول

2-2-10020-189-1-0-0 26
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/127 مورخه 1398/11/29 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 599.65 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 17.39 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 6.72 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.72 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت 5.8  -2
.مترمربع).(سال وقوع تخلف 1399)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 3.95 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت 5.8  -3
.مترمربع).(سال وقوع تخلف 1399)

کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 1.54 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت 5.8  -4
.مترمربع).(سال وقوع تخلف 1399)

در زیرشروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد.(سربندي انجام شده ولی دیوار چینی  -5
فضاها تا کنون انجام نشده و مساحت هاي مندرج در سیستم بر اساس کروکی نقشه برداري 

.ارائه شده توسط متقاضی در سیستم درج گردیده است)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -6
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 1.17 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه 

.پله 3.25 متر است).(سال وقوع تخلف 1399)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
با توجه به عدم دیوارگذاري مشرف به شارع در خصوص رعایت عقب نشینی فعال نمی  -10

.توان اظهار نظر نمود
.رعایت حد نصاب فضاي سبز و باز می گردد..(بر اساس نقشه پیشنهادي) -11

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 71.55 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
.موجود 75.24 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 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 79,120,800(هفتاد و  نه میلیون و  یکصد و  بیست هزار و  هشتصد) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 59.2  3
 

445500  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/23 2/99/15217 تجدید 
نظر

--تختی- 2-1-10031-7-1-0-0 26
3

توضیحات بازدید احتراما گزارش شماره 2/33/320156-97/9/11و عطف بنامه شماره ش ر 
-244826-97/12/15 کمیسیون محترم شعبه (4) طی بازدید بعمل آمده از مکان فوق 

بصورت یکباب ساختمان مسکونی  3 طبقه روي پیلوت برابر سوابق  داراي  پروانه ساختمانی 
بشماره 424-82/11/8 و پایانکار بشماره 10053-84/5/11 بصورت 3  طبقه روي پیلوت در 3

. واحد مسکونی  میباشد
حالیه برابر مدارك ارائه شده توسط مالک طبقه سوم داراي سند مالکیت  دفترچه اي بشماره 
ثبتی 69/332 بصورت یکدستگاه آپارتمان قطعه سوم تفکیکی بمساحت 150/45 متر مربع 
که از این مقدار بسطح 59/20 متر مربع بصورت تراس بدون سقف  بوده داراي پایانکار صادره 

.بشماره 10053-84/5/11  میباشد
وضعیت موجود مالک طبقه سوم کل تراس بدون سقف اشاره شده در سند را با سازه فلزي و 
ایرانیت سایه روشن مسقف نموده است. در اینخصوص بالمانعی از سوي مالک و سوابقی در 
شهرداري رویت نشده است .  مساحت  درج  شده در جدول کابریها به استناد صورتمجلس 

: تفکیکی اعالم  گردیده است  موارد تخلف به شرح زیر است
تعمیرات کلی از بابت  مسقف نمودن تراس در طبقه سوم بسطح 59/20 متر مربع  با سازه  -1

فلزي و ایرانیت سایه روشن

با توجه به سال صدور پروانه و پاینکار رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي رعایت ضوابط 
.طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر مطابق ضوابط روز الزامی است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب 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 2,145,528,000(دو میلیارد و  یکصد و  چهل و  پنج میلیون و  پانصد و  بیست و  

هشت هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 255.42  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/26 2/99/15218 بدوي مطهري 
بادي اهللا

2-3-10231-114-1-0-0 26
4

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/101 مورخ 1398/08/26 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی به مساحت کلی 1572.10 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت ستون طبقه دوم می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 
:مساحت کلی 251.18 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 61.46 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 94.86 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 94.86 مترمربع -3

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -4
طبقات به مساحت مجموعاً 4.24 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 1.15 متر می 

باشد.)
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -5

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 69 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
با توجه به مرحله ساختمانی اظهارنظر در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی و... متعاقبا 

.اعالم می گردد. فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1399 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

7.  0
 

455625  , 1386 1399/06/31 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15220 بدوي زیر 
کوچه-جن
ب مسجد 
امام حسین

2-1-10003-8-1-2-0 26
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 3.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 41,541,609(چهل و  یک میلیون و  پانصد و  چهل و  یک 
هزار و  ششصد و  نه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 26.05  3.5
 

455625  , 1386 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:

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



توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ حق کسب و پیشه و سرقفلی 
یکبابدکان به شماره هاي 2610 اصلی و 2610/1 برابر سند مصالحه به شماره 205234 مورخ 

1386/11/06 دفترخانه اسناد رسمی به شماره 46 رشت می باشد
از بابت مغازه همکف داراي بالمانع به شماره  3/22/5753 مورخ 1386/11/03 می باشد

الزم به ذکر است پالك فوق بصورت ساختمان دوطبقه  که همکف به صورت چند باب مغازه و 
طبقه اول آن نیز سابقا به صورت یکبابخانه قدیمی بوده که حالیه قسمتی از اعیان طبقه اول 
تخریب گردیده و قسمتی نیز موجود می باشد .از بابت خانه مذکور با قدمت تقریبی 1352 

بالمانعی ارائه نگردید
حالیه برابر بازدید بعمل آمده باقیمانده خانه مسکونی در طبقه فوقانی  به مساحت 26.05 
مترمربع به بالکن مغازه تبدیل گردیده و کال در تصرف سرقفدار مغازه مورد استعالم می 

باشد( سال وقوع تخلف 1386)
همچنین داراي ریل ویترین به شارع عام می باشد

برابرسوابق و مندرجات پرونده بایگانی مالک اداره اوقاف می باشد
مساحت وضع موجود باستناد کروکی نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی می باشد
باستناد خط پروژه شماره 2407 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0.70 متر مربع می 

باشد
حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی داشته و همچنین متقاضی در خصوص 
درخواست تعمیرات جزئی از قبیل نازك کاري ، کاشی کاري ، تغییرات در ویترین مغازه و 
نصب درب کرکره ي داراي پرونده جاري به شماره   347722 ( تعمیرات) می باشد

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح احداث  بالکن تجاري به 
مساحت7/51  مترمربع  ضمن نقض راي بدوي با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري ؛مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب3   برابر ارزش معامالتی بمبلغ 47,313,000(چهل و  هفت 

میلیون و  سیصد و  سیزده هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 7.51  3
 

2100000  , 1396 1399/06/24 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/15224 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن مطهري

2-3-10198-34-1-1-0 26
6

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شد از طرف متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه (طبق سند  اجاره ارائه داده شده  از طرف متقاضی ) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت  بوده و متراژهاي اعالم شده به استناد نقشه برداري ارائه 
 .داده شده از طرف متقاضی میباشد
 .مغازه داراي بالکن میباشد

از بابت مغازه به مساحت 10 متر مربع داراي بالمانع به شماره 2/33/156133 مورخ 
1393/07/23 بوده که در بنچاق به شماره 205239 مورخ 1393/11/25 در دفترخانه شماره 

 .59 رشت ثبت و بپیوست میباشد
از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است . (با توجه به گزارشات موجود در 

سیستم قدمت بالکن حدود 3 سال - 1396)
 .مغازه در حال حاضر به شغل بنگاه امالك مشغول به فعالیت بوده و فاقد تابلو میباشد

 .به استناد خط پروژه شماره 566 فاقد عقب نشینی میباشد
     .مراتب  جهت استحضار و صدور دسنترو مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 چهار برابر ارزش 
معامالتی ساختمان به مبلغ 14,519,250(چهارده میلیون و  پانصد و  نوزده هزار و  

دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 11.95  4
 

303750  , 1383 1399/06/31 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/15225 بدوي بازار-جنب 
مسجد 
کاسه 
فروشان-پا
ساژ ندا 
 دهنده

2-1-10167-28-1-12-0 26
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت شش دانگ دو باب 
 .انباري تحتانی (طبق سند اجاره ارائه داده شده از  طرف متقاضی ) میباشد

سند ارائه داده شده فاقد مساحت بوده و متراژهاي اعالم شده  به استناد نقشه برداري ارائه 
 .داده شده از طرف متقاضی میباشد
.مغازه داراي بالکن میباشد

از بابت مغازه داراي بالمانع از شهرداربه شماره 3/33/540 مورخ 1380/05/15 بوده که  
.بپیوست میباشد

از بابت احداث بالکن به مساحت 65 متر مربع داراي مجوز از شهرداري به شماره 
.3/33/4909 مورخ 1383/05/10 بوده که مدارك بپیوست میباشد

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا در نیم طبقه 
(بالکن ) بصورت توسعه بالکن به مساحت 11.95 متر مربع   میباشد (بالکن بصورت بتنی  و 

سال وقوع  تخلف 1383)
 .با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

 . مغازه در زمان بازدید به شغل لوازم خانگی مشغول به فعالیت بوده است
مغازه فوق در بافت بازار واقع شده و به استناد طرح ساماندهی بافت بازار مرکزي شهر رشت 
مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 رعایت توسعه و معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

26
7

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت توسعه بنا به 
مساحت 35.35 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
 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  233,310,000(دویست و  سی و  سه 

میلیون و  سیصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 35.35  2
 

3300000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/02 2/99/15234 تجدید 
نظر

سعدي- 
پشت هالل 
 احمر

2-1-10018-26-1-0-0 26
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -64876-99/4/17 کمیسیون محترم شعبه (5) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق   برابر سوابق   بصورت یکباب ساختمان مسکونی ویالئی به استناد  
مدارك ارائه شده داراي برگ اسناد رسمی از نوع  سند قطعی غیر منقول مورد معامله تمامی 
ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 210/30 متر مربع بشماره ثبتی 3090/82 اشاره شده که از 
این بابت بالمانع بشماره (  340321-98/9/6 ) از  شهرداري صادره گردیده   که بشماره 
25555-98/9/17 در دفترخانه شماره 407 ثبت گردیده است. همچنین از بابت تعمیرات 
جرئی شامل : تعویض درب و پنجره ، کاشی کاري ،لوله کشی آب و فاضالب و صرفا چکه 
گیري شیروانی داراي مجوز بشماره 2/33/341335-98/10/18 میباشد.وضعیت موجود 
مالک با تخریب  قسمتی از دیوارهاي بابر و استحکام آن با اجراي قوطی ( پروفیل) و تقویت 
سربندي و توسعه بنا در قسمت حیاط حد شمال و حد شرق اقدام نموده  مشمول  تعمیرات 

.کلی میگردد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد احمد زاده 
داراي پروانه اشتغال بشماره 00029-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی  مساحت اعیان را 

.بسطح 130/35 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است
در بالمانع صادره از شهرداري  مساحت اعیان بسطح 95 متر مربع بوده برابر نقشه برداري  
ارائه شده مساحت اعیان بسطح 130/35 متر مربع افزایش یافته داراي مغایرت بنا  بسطح 
35/35 متر مربع میباشد که از این مقدار بسطح 15/40 متر مربع درقسمت حیاط حد شمال 
و مابقی بسطح 19/95 متر مربع در حد شرق متصل به اعیان قدیمی  اقدام شده )موارد 

: تخلف به شرح زیر است
  بناي مازاد بر تراکم  بسطح 35/35 متر مربع -1

.سال محاسبه 1398 میباشد
 .به استناد خط پروژه شماره 2625 فاقد عقب  نشینی میباشد   

26
8

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

ساختمان بمبلغ 394,464,000(سیصد و  نود و  چهار میلیون و  چهارصد و  شصت و  
چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 58.7  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/08 2/99/15236 بدوي تختی- -
تحویلداري
 -

شهاب--اس
دي- بن 
بست مجید

2-1-10033-38-1-0-0 26
9
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به 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 

24,444,000(بیست و  چهار میلیون و  چهارصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر می 
گردد

جریمه 14.55  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/07/08 2/99/15236 بدوي تختی- -
تحویلداري
 -

شهاب--اس
دي- بن 
بست مجید

2-1-10033-38-1-0-0 26
9

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 223 مورخ 1394/12/27 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 605.70 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 

:کلی58.70 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.80 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.30 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.30 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18.30 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 33.83 مترمربع -5
مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 14.55  -6

.مترمربع می باشد
.تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 3 واحد کاهش یافته است

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 66 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد

//.سال تخلف 1398 می باشد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 277,884,000(دویست و  هفتاد و  هفت میلیون و  هشتصد و  هشتاد 
و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.88  3
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/25 2/99/15244 بدوي پیرسرا-نب
ش بن بست 
سهیل

2-2-10051-43-1-0-0 270
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص توسعه  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 
341,000,000(سیصد و  چهل و  یک میلیون ) ریال  محکوم و اعالم میدارد

جریمه 27.5  4
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/25 2/99/15244 بدوي پیرسرا-نب
ش بن بست 
سهیل

2-2-10051-43-1-0-0 270

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به دو 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 2 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/166 مورخ 1397/12/29 بصورت 
1طبقه بر روي پیلوت به انضمام  مغازه و بالکن تجاري و زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی  و 

 .دو واحد تجاري  به مساحت کلی 327.7 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 26.21 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 5.74 متر مربع -1
اضافه بنا  در نیم طبقه  به مساحت 12.6متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه اول به مساحت 6.54 متر مربع-3

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.33متر مربع-4
تبدیل مسکونی به تجاري (توسعه مساحت دو باب مغازه در همکف ) به مساحت 27.5 -5

 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 3.67 متر -6

 مریع
بناي مازاد بر تراکم از بابت اضافه نمودن واحد مسکونی در طبقه اول (تبدیل قسمتی از -7
بالکن تجاري به مسکونی و اضافه نمودن آن به اتاق مورد نظر و نتیجتا ایجاد یک واحد 

 مسکونی) به مساحت 37.59 متر مربع
عدم رعایت 2 متر عقب ساز درضلع جنوب به طول 4.81 متر (در این حد بازشو ندارد)-8

با توجه به تخلفات فوق الذکر نیاز به 2 باب پارکینگ مسکونی و 2 باب پارکینگ تجاري  -9
بوده که  1 باب پارکینگ مسکونی را با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده  داشته و در 
زمان پروانه عوارض  1 باب پارکینگ تجاري پرداخت  نموده لذا با توجه به توضیحات  یاد 

 .شده حالیه دو  باب کسري پارکینگ تجاري دارد
شایان ذکر است که به مساحت 0.49 متر مربع از مساحت بالکن تجاري کاهش و به -10

 . مساحت مسکونی اضافه شده است
سطح اشغال مجاز  طبق پروانه صادره 83.53% بوده و با توجه به وضع موجود %87.85 

 .میباشد
.قابل ذکر است تعداد واحدهاي مسکونی از یک به دو افزایش یافته است

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

*********************************************
مشمول نما و منظر شهري میگردد و لی با توجه به مرحله ساختمانی  هنوز نما اجرا نشده 
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 . است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 1.5 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 108,391,500(یکصد و  هشت میلیون و  سیصد و  نود و  یک هزار و  
پانصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 23.31  1.5
 

3100000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/07/12 2/99/15252 تجدید 
نظر

-
ناصریه-مح
مد 

نژاد-میدان 
مصلی-اسال
می

2-3-10129-34-1-0-0 271
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09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/117 مورخه 1398/10/10 بصورت 2 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله آخر در واحد 1 

.مسکونی و به مساحت کلی 230.6 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 20.61 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 6.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.87 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3

.کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 5.07 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -5
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 2.7 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.1.13 متر است).(سال وقوع تخلف 1399)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -9
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 9.36 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز بوده و رعایت حد نصاب  -10
.فضاي باز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 77.08 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -11
.موجود 84.42 درصد می باشد

**********
همچنین داراي شاکی بوده که این شکایت با شماره 53830 مورخه 1399/04/04 در 
شهرداري ثبت گردیده و طی آن شاکی در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز و عدم رعایت 
عقب نشینی معترض می باشد لذا در این خصوص اعالم می گردد تخلفات به شرح فوق 
.گزارش گردیده و رعایت عقب نشینی نیز در حد شمالی بر اساس کوچه 3 متري می گردد

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

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

با توجه به محتویات پرونده  ضمن  اصالح  راي بدوي شماره 2/99/14905 مورخ 
99/5/11، در خصوص  اضافه بنا در همکف و طبقات که سهوا ضریب K دو برابر ارزش 
معامالتی درج گردید  بدینوسیله  ضمن اصالح ضریب به دو ونیم برابر ارزش معامالتی  
راي  به مبلغ 587,372,500(پانصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو 

هزار و  پانصد)  ریال  اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 75.79  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/29 2/99/15255 اصالح
ي 
بدوي

منظریه-ول
ي عصر 

39-

2-3-10076-100-1-0-0 27
2

راي به شماره 2/99/14905 مورخ 99/5/11به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 
میلیون ) ریال به قوت خود باقیست 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

راي به شماره 2/99/14905 مورخ 99/5/11به مبلغ 648,200,000(ششصد و  چهل و  
هشت میلیون و  دویست هزار )  ریال به قوت خود باقیست 

جریمه 32.41  2
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/225  مورخ 1396/12/28 به 
صورت 1 طبقه روي پیلوت و مغازه مشتمل بر یک واحد مسکونی و یک باب مغازه به مساحت 
کلی 168.55 مترمربع صادر گردیده  است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 173.70 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 10.83 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 60.28 مترمربع -2
اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 90.07 مترمربع با توجه به تغییر  -3

 در ارتفاع و شیب سربندي
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.52 مترمربع به صورت احداث اتاق زیرشیروانی -4
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 32.41 مترمربع -5

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6
عدم رعایت عرض حیاط خلوت در حد شمال غربی با توجه به احداث راه پله دسترسی به  -7

طبقات. (در محدوده مزبور داراي راه پله بوده و فاقد بازشو می باشد)
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 4.99 مترمربع می باشد -8

داراي کسري فضاي سبز به مساحت 5.2 مترمربع می باشد. غرس یک اصله  -9
.درخت(نهال) تا زمان پایانکار الزامی می باشد

یک باب کسري پارکینگ تجاري و یک باب کسري پارکینگ مسکونی -10
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
بابت اضافه بنا به مساحت 7.05 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی 

صورتجلسه شماره 2/98/13782 مورخ 1398/07/13 می باشد. مجددا از بابت اضافه بنا به 
مساحت 75.79 مترمربع و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 32.41 مترمربع و یک 
باب کسري پارکینگ تجاري و عدم رعایت عرض حیاط خلوت در حد شمال غربی داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14905 مورخ 1399/05/11 و راي تجدیدنظر به شماره 

.راي 2/99/15367 مورخ 1399/07/23 مبنی بر جریمه می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 90.07 مترمربع با توجه به تغییر در  -1
 ارتفاع و شیب سربندي
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اضافه بنا به مساحت 0.79 مترمربع در زیرشیروانی -2
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به مساحت بیشتر از 180 مترمربع واحد  -4

مسکونی که یک باب جهت آن تامین گردیده است)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 88.40 درصد می باشد.(به میزان 8.40 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 

اضافه بناي همکف و طبقات و تبدیل قسمتی از پیلوت به اتاق ، 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  184,550,400(یکصد و  هشتاد و  چهار 
میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و 

اعالم می گردد . 

جریمه 25.92  2
 

3560000  , 1394
 , 1396

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/07/05 2/99/15256 تجدید 
نظر

حاجی 
آباد-خیابان 
گذر گنجه 
اي - بن 
بست قاضی 
 - زاده

2-1-10140-19-1-0-0 27
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 71 مورخه 1394/08/21 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 335.38 مترمربع و گواهی عدم خالف 
شماره 246912 مورخه 1395/09/02 بصورت 2 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی صادر 

.گردیده است
از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 69.63 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/95/9448 
مورخه 1395/02/21 کمیسیون محترم ماده صد و از بابت بناي مازاد بر تراکم ا(همزمان ساز) 
از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا 
به مساحت 2.36 مترمربع و همچنین بناي مازاد بر تراکم بصورت تبدیل قسمتی از پیلوت به 
اتاق به مساحت 23.56 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/99/15137 مورخه 1399/06/22 

.کمیسیون ماده صد می باشد
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام و بهره برداري (فاقد فعالیت کارگري) بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري ممهر به مهر سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی، آراء 

:صادره داراي کاهش بنا به شرح زیر می باشد
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 8.61 مترمربع.(به نسبت راي) -1

  .کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 2.44 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -2
                

.مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده 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 202,991,200(دویست و  دو میلیون و  نهصد و  نود و  یک هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.51  2
 

3560000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/30 2/99/15259 بدوي خیابان 
تختی-روبر
 وي اصناف

2-1-10044-2-1-6-0 27
4

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

1.6  0
 

3560000  , 1399  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت  شش دانگ یک دستگاه آپارتمان برابر سند 
.مالکیت میباشد

داراي مجوز تعمیرات کلی به شماره 2/33/328234 مورخ 1398/07/14 بوده که بپیوست 
 .میباشد

 . درخواست تعمیرات به شرح زیر بوده است
 جابجایی دیوارهاي داخلی ساختمان-1

طبق نقشه  تفکیکی بپیوست راه پله ورودي به ساختمان در طبقه همکف بوده که -2
تقاضاي برداشتن راه پله و  احداث راه  پله جدید  در اتنهاي ضلع جنوبی را دارد

 تغییرات نماي ساختمان-3
تعویض ناودانهاي فرسوده ساختمان-4

 تعویض سرامیک کف پارکینگ-5
 نصب داربست-6

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

الزم به ذکر است که پارکینگ موجود در سند مالیکت با توجه به صفحه مالحضات از سند 
 . مالکیت خارج شده است

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

***********************************
حالیه با توجه به بازدید بعمل امده مشخص گردید که بصورت یک دستگاه آپارتمان  به 
مساحت 249.93 متر مربع در طبقه اول با انباري به مساحت 13.05 متر مربع  بوده که داراي 
پله به مساحت 6 متر مربع در طبقه همکف و 6 متر مربع در طبقه اول بوده که با توجه به 
درخواست باال  در خصوص تعمیرات کلی درخواست داشته تا جاي پله را از وسط ملک به 

 انتهاي ملک تغییر مکان دهد
با توجه به وضع موجود جدید مالک با انتقال پله از وسط ملک به انتهاي ملک در طبقه  
همکف و اول هر کدام 6 متر مربع ( مجموعا 12 متر مربع پله داشته ) که با انتقال پله به انتها  
:اقدام به اضافه بنا در پله و احداث اسانسور نموده که داراي تخلفات به شرح زیر میباشد

مساحت پله در همکف  به مساحت 6 متر مربع بوده که با توجه به وضع موجود از بابت  -1
پله داراي اضافه بنا به مساحت 15 متر مربع میباشد(سال وقوع 1399)

مساحت پله در اول به مساحت 6 متر مربع بوده که با توجه به وضع موجود از بابت پله  -2
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داراي اضافه بنا به مساحت 9.03 متر مربع میباشد(سال وقوع 1399)
احداث اسانسور به مساحت 4.48 متر مربع  از طبقه همکف به اول (هر طبقه 2.24 متر -3

 مربع )(سال وقوع 1399)
با توجه به اضافه نمودن مساحت پله  و احداث اسانسور از همکف تا طبقه اول  فاصله 2 -4

متر عرض حیاط خلوت رعایت نیمگردد. (شایان ذکر است که با توجه به خالف  ایتم شماره 4
 در فاصله مورد نظر کال راه پله اسانسور به ملک همسایه ضلع شرقی متصل شده است )
برابر خط پروژه شماره 1185 به میزان 1/6 متر مربع از اعیان بصورت پخ دو گذر در هر طبقه 

 .در تعریض قرار دارد
از بابت 1/6 متر مربع داراي تعهد نامه عقب نشینی به شماره 17304 مورخ 1398/06/04 در 
 .دفترخانه شماره 271 رشت  بوده که بپیوست میباشد(عقب نشینی رعایت نشده است )

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ابفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث پست برق در همکف به مساحت 15.46 مترمربع و در طبقات اول و 
دوم هر یک به مساحت 11.38 مترمربع، تبدیل موتورخانه در همکف به تجاري به 

مساحت 34.12 مترمربع، احداث راه پله و آسانسور اختصاصی جمعاً به مساحت 159.5
 مترمربع، احداث نیم طبقه تجاري به مساحت 58.06 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 
4,128,176,000(چهار میلیارد و  یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 289.9  4
 

3560000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/09 2/99/15260 بدوي حاجی 
آباد-روبرو
ي منزل 
مرحوم 
احسانبخش

2-1-10149-1-1-1-0 27
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در خصوص چهار 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 712,000,000

(هفتصد و  دوازده میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 100  2
 

3560000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك  عرصه و اعیان یک باب مغازه 
.به مساحت 1626.45 مترمربع قطعه 1 تفکیکی (مطابق سند) می باشد

داراي گواهی پایانکار به شماره 285097 مورخ 1396/02/06 به صورت پارکینگ تجاري می 
باشد.(همکف به صورت واحد تجاري و سه طبقه به صورت پارکینگ)

با توجه به بازدید به عمل آمده گزارش مزبور با توجه به تخلفات صورت گرفته در 
همکف(تجاري)، نیم طبقه و طبقات اول الی سوم (پارکینگ) به صورت یکپارچه گزارش 

.گردیده است
طی بازدید به عمل آمده با توجه به تغییرات صورت گرفته داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد
احداث پست برق در حد غربی به مساحت 20.24 مترمربع در همکف، 14.95 مترمربع در  -1

 طبقه اول و 14.95 مترمربع طبقه دوم
تبدیل موتورخانه در طبقه همکف به زیربناي تجاري به مساحت 34.12 مترمربع-2

احداث راه پله و آسانسور اختصاصی جهت دسترسی به طبقات به مساحت 43.84  -3
مترمربع در همکف

احداث نیم طبقه به صورت تجاري متصل به طبقه همکف در حد شمالی پالك به مساحت  -4
کلی 58.06 مترمربع

تبدیل پارکینگ به انباري تجاري به مساحت 199.18 مترمربع در طبقه اول -5
احداث راه پله و آسانسور اختصاصی جهت دسترسی به طبقات به مساحت 43.84  -6

مترمربع در طبقه اول
تبدیل پارکینگ به انباري تجاري به مساحت 239.35 مترمربع در طبقه دوم -7

احداث راه پله و آسانسور اختصاصی جهت دسترسی به طبقات به مساحت 30.67  -8
مترمربع در طبقه دوم

احداث اتاقک آسانسور به مساحت 41.15 مترمربع  در طبقه سوم در قسمت بام تهرانی  -9
حد شمالی

با توجه به احداث و تبدیالت صورت گرفته درخصوص زیربناي تجاري لذا داراي 21 باب  -10
کسري پارکینگ تجاري می باشد.(زیربناي مفید تجاري به مساحت 530.71 مترمربع)

با توجه به نقشه برداري ارائه شده بخشی از پست برق احداثی خارج از محدوده ثبتی  -11
.پالك و داراي تجاوز به شارع به عمق تقریبی 0.5 متر و مساحت 4.80 مترمربع می باشد

همچنین بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات کلی شامل تخریب بخشی از  -12
دیوارهاي داخلی واحد تجاري همکف و همچنین تخریب و احداث بخشی به صورت راه پله و 
.احداث رمپ ورودي و همچنین نماسازي در قسمت هایی از حد شمال سرقی  می باشد
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.سال وقوع تخلفات 1399 می باشد
.حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

************************
با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14838 مورخ 1399/04/18 مبنی بر 

،گزارش دقیق از وضع موجود
طی نقشه اصالحی ارائه شده توسط متقاضی و بررسی به عمل آمده بند 1 گزارش مزبور به 

:شرح زیر تغییر می یابد
احداث پست برق در حد غربی به مساحت 15.46مترمربع در همکف، 11.38 مترمربع در  -1

 طبقه اول و 11.38مترمربع طبقه دوم
همچنین درخصوص بند 11 نیز با توجه به بررسی خط پروژه و رعایت عقب نشینی در وضع 
موجود، و همچنین بررسی مجدد حدود اصالحی و با توجه به نقشه برداري جدید ارائه شده 

.موضوع تجاوز به شارع منتفی می باشد
***********************

برابر نامه شماره 111751 مورخ 1399/06/17 کمیسیون ماده صد، با توجه به تصمیم شعبه 
شماره 2 کمیسیون ماده صد، درخصوص بررسی کسري پارکینگ با فرض اعاده انباري هاي 
تجاري در طبقات اول و دوم پرسش گردیده است که با توجه به بررسی به عمل آمده در 
صورت تخریب انباري هاي موجود، با توجه به احداث بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 
58.06 مترمربع و تبدیل موتورخانه در طبقه همکف به زیربناي تجاري به مساحت 34.12 
مترمربع (مجموعا به مساحت 92.18 مترمربع) داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می 

.باشد
الزم به توضیح است انباري اشاره شده در جدول کاربري ها، در طبقه اول به صورت انبار کاال 

.و در طبقه دوم به صورت سردخانه می باشد
***********************

با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/99/15559 مورخ 1399/09/08 
حسب بررسی مستندات پرونده و با عنایت مذاکرات انجام شده و توجها به بازدید اعضاء 
کمیسیون از ملک موردنظر، ضروري است پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا مالک ظرف 
مدت یک هفته نسبت به اقدامات اصالحی اقدام و سپس پرونده جهت اتخاذ تصمیم شایسته 

"به این کمیسیون منعکس گردد
با توجه به بازدید مشترك صورت گرفته به همراه اعضاء محترم کمیسیون ماده صد، 

درخصوص تخلیه بار مربوط به فروشگاه مزبور از بن بست موجود در حد شمال غربی، با توجه 
به نیاز به اقدامات اصالحی درخصوص آن، حالیه متقاضی تعهدنامه شماره 29112 مورخ 
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:1399/10/01 دفترخانه شماره 254 رشت به شرح زیر ارائه گردیده است
مالکین پالك مزبور متعهد گردیده اند که هنگام تخلیه بار مربوط به فروشگاه مذکور، "
وسیله نقلیه خود را داخل کوچه واقع در حاجی آباد-جنب پارکینگ فروشگاه-جنب 
کیوسک گاز، نیاورده و براي همسایگان ایجاد مزاحمت ننمایند. و در صورت اثبات خالف 
تعهد فوق شخصا نزد مراجع ذي صالح قانونی پاسخگو و از عهده خسارات وارده برخواهند 

"آمد
.لذا مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 2,521,368,000(دو میلیارد و  پانصد و  بیست و  یک میلیون و  
سیصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 155.64  3
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/16 2/99/15267 بدوي خیابان 
دکتر 

حشمت-کو
چه 
عسجدي

2-2-20106-78-1-0-0 27
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 
این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 8 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 1  0
 

5400000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/85 مورخ 1397/09/25 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 1232.15 مترمربع صادر 
گردیده است. همچنین داراي تمدید پروانه به شماره ارجاع 340970 مورخ 1398/09/23 می 

.باشد. ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 152.28 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 26.91 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 26.91 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 26.91 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 26.91 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 26.91 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.73 مترمربع (به مساحت 4.51 مترمربع مشمول  -6
عوارض درآمدي به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت انباري باالي 5 مترمربع می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 3.36 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.80 متر می باشد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از 7 به 8 واحد مسکونی به  -8

مساحت 74.46 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -9
.تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي باز به مساحت 54.85 مترمربع گردیده است -10

.تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي سبز به مساحت 23.26 مترمربع گردیده است  -11
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد

با توجه به افزایش تعداد درب پارکینگی مازاد بر ضابطه (2.70 متر) و افزایش یک باب 
.پارکینگ با توجه به تغییر مزبور لذا مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ می گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 78 درصد می باشد.(به میزان 8 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
همچنین درخصوص شکایت پالك همسایه شرقی مبنی بر مسدود نمودن پنجره به شماره 
اتوماسیون 181285 مورخ 1399/09/18، با توجه به بازدید به عمل آمده، شاکی در وضع 
موجود اقدام به احداث پنجره رو به پالك متشاکی(با قدمت بیش از ده سال) نموده است و 
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در این خصوص هیچ گونه مستنداتی اعم از رضایتنامه یا مجوز درخصوص نصب پنجره رو به 
پالك متشاکی ارائه نگردیده است. لذا با توجه به موارد مشروحه و عدم ارائه مدارك 

.درخصوص شکواییه مزبور، شکایت مزبور منتفی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 78.74 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم، هر طبقه به مساحت 71.2 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 3,053,736,000(سه میلیارد و  
پنجاه و  سه میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 363.54  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/07/09 2/99/15268 بدوي بلوار 
مدرس-بوعل
ي یک 

-پالك3

2-3-10115-34-1-0-0 27
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در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از هشت به دوازده واحد، با توجه به 
تأمین تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و راي به ابقاء 

دوازده واحد صادر و اعالم می دارد .

ردتخلف 4  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/130 مورخ 1397/12/27 بصورت 
4طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1164.8 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 363.54 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 78.74متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت  71.2 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت  71.2 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 71.2 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 71.2 متر مربع-5
 . زیرشیروانی به مساحت 98.2 متر مربع اجرا نشده است-6

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش واحد مسکونی در طبقات اول تا چهارم در هر طبقه به -8
مساحت 3.16 متر مربع و مجموعا به مساحت 12.64 متر مربع (طبق پروانه صادره در هر 

طبقه 2 واحد بوده که در زمان ساخت هر طبقه 3 واحد ساخته شده است )

با توجه به تخلفات صورت گرفته  به مساحت 21.15 کسري فضاي سبز و به مساحت -9
 .122.72 متر مربع کسري فضاي باز را دارد

سال وقوع تخلف 1398
 سطح اشغال در زمان پروانه 60% و با توجه به تخلفات صورت گرفته 86/51% میباشد

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

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد ولی با توجه به عدم کف سازي اظهار نظر نهایی منوط به ادامه کار 

 .ساختمانی و بازدید نهایی در زمان پایانکار میباشد
همچنین با توجه به افزایش عرض درب و با توجه به اینکه فاقد پارك حاشیه اي بوده 

پارکینگهاي 7-9-10 مشمول عوارض درامدي میگردد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به  مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14195 مورخ 1398/11/30 که 
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بپیوست بوده  در خصوص  تهیه گزارش دقیق  از میزان تخلفات که با توجه به نقشه برداري 
 .و نقشه معماري مساحت دقیق تخلفات به شرح فوق گزارش گردید

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد 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 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
302,131,200(سیصد و  دو میلیون و  یکصد و  سی و  یک هزار و  دویست) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 44.96  2
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/07/19 2/99/15275 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی 
-کوچه 
بازدیدي-ك
وچه زاهد

2-1-10137-5-1-0-0 27
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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 149,184,000
(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال عینا تأیید می 

گردد .

جریمه 17.76  2.5
 

3360000  , 1399 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  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/169 مورخ 1398/06/16 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 485.1 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حدد نازك کاري  بوده  که نقشه برداري ارائه داده شده   داراي 

.اضافه بنا به مساحت 86.83 متر مربع به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.3 متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.3 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.3 متر مربع-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.3 متر مربع-4

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.63 متر مربع-5
تبدیل همکف به مسکونی به مساحت 44.96 متر مربع(شایان ذکر است که با توجه به -6
ضوابط طرح تفصیلی مساحت کمتر از 60 متر مربع به عنوان واحد حساب نمیگردد وداراي 

کسري به مساحت 15.04متر مربع کسري دارد)
همچنین  تبدیب فوق الذکر که موجب سوئیت در همکف شده درب به سمت کوچه 6 متري 
. باز نموده و که بایستی درب ایجاد شده مسدود گردد و راه عبوري از داخل پیلوت باشد

 .با توجه سوئیت همکف داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد-7
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر  در زیرشیروانی به مساحت 17.7 -8

متر مربع (صرفا جهت عوارض درامدي)
 بناي مازاد بر تراکم  از تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0.13 متر مربع-9

 .کسري فضاي سبز ندارد و به مساحت 31.26 متر مربع کسري فضاي باز دارد-10
سال وقوع تخلف ایتمهاي 1 تا 4 سال 1398 و مابقی ایتمها (5 الی 10) سال وقوع 1399
سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 80 % و با توجه به تخلفات صورت گرفته %83.82 

 .میباشد
*********************************************************

****************************************
از بابت 69.2 متر مربع (اضافه بنا در همکف - طبقه اول -طبقه دوم- طبقه سوم هر کدام به 
مساحت 17.3 متر مربع جمعا به مساحت 69.2 متر مربع ) داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/98/14400 مورخ 1398/12/12 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14553 

.مورخ 1399/02/21 مبنی بر جرمیه بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد و نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
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 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.63 متر مربع-1
تبدیل همکف به مسکونی به مساحت 44.96 متر مربع(شایان ذکر است که با توجه به -2
ضوابط طرح تفصیلی مساحت کمتر از 60 متر مربع به عنوان واحد حساب نمیگردد وداراي 

کسري به مساحت 15.04متر مربع کسري دارد)
همچنین  تبدیب فوق الذکر که موجب سوئیت در همکف شده درب به سمت کوچه 6 متري 
باز نموده و که بایستی درب ایجاد شده مسدود گردد و راه عبوري از داخل پیلوت باشد . (از 

سویئت بصورت تجاري نباید استفاده گردد)
 .با توجه سوئیت همکف داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر  در زیرشیروانی به مساحت 17.7 -4
متر مربع  (صرفا جهت عوارض درامدي)

 بناي مازاد بر تراکم  از تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 0.13 متر مربع -5
سال وقوع تخلف 1399

الزم به ذکر است که در اراي صادره از بابت کسري فضاي باز  اظهار نظر نشده و خالفی 
 . تعیین نشده است

  . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما بصورت سنگ  اجرا  شده است
 .رعایت عقب نشنی و ارتفاع 2/4 متر پیلوت در هنگام پایانکار الزامیست
 .از بابت موارد فوق داراي پرونده به شماره 341519 مورخ 1399/04/12 میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد 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 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,082,860,800(یک میلیارد و  هشتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  

شصت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 161.14  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/08 2/99/15276 بدوي خیابان 
مطهري-صو
معه 

بیجار-کوچ
ه  تمدن

2-3-10232-5-1-0-0 27
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 2/98/112 مورخ 98/9/28 
بصورت 3 طبقه مسکونی بر روي پیلوت و به مساحت کلی 844.47 مترمربع می باشد. حالیه 

.ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 158.92 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1399)
اضافه بنا در همکف به مساحت 34.09 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.61 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.61 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 41.61 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.56 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 2.22 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.48 متر می باشد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7

 .کسري فضاي سبز و  کسري فضاي باز ندارد -8
.برابر نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -9

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 77 درصد می باشد.(به میزان 11 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
(صرفا جهت اصالح فرم عدم خالف )
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابت طبقه مازاد سوم ،  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  2.75 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 
جریمه به مبلغ  707,577,750(هفتصد و  هفت میلیون و  پانصد و  هفتاد و  هفت 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 77.97  2.75
 

3300000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/12 2/99/15285 تجدید 
نظر

چله 
خانه-باقر 
نانوا بن 
خورشیدي

2-2-20112-70-1-0-0 280
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابت اضافه بناي همزمان ساز 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  2.25  به  2 برابر ارزش معامالتی، 
راي به اخذ جریمه به مبلغ  11,514,800(یازده میلیون و  پانصد و  چهارده هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 26.17  2
 

220000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/12 2/99/15285 تجدید 
نظر

چله 
خانه-باقر 
نانوا بن 
خورشیدي

2-2-20112-70-1-0-0 280

در خصوص کسري پارکینگ راي بدوي  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها 
و جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال تایید میگردد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش واحد مسکونی راي بدوي مبنی بر ابقاء 4 واحد مسکونی تایید 
میگردد.

ردتخلف 1  0
 

3300000  , 1394 افزایش تعداد واحد

در خصوص میزان عقب نشینی راي بدوي عیناً تایید میگردد. رعایت عقب 
نشینی

15.25  0
 

3300000  , 1394  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ساختمان سه طبقه روي همکف در 4 واحد 
مسکونی بوده که مطابق صورتمجلس اصالحی شماره 24415 مورخ 1385/04/18 در سه 

.واحد مسکونی تفکیک شده است
از بابت اعیان مسکونی دو طبقه روي همکف  به زیربناي 320 مترمربع مشتمل بر سه واحد 
مسکونی داراي پروانه شماره 438 مورخ 1376/12/04 و پایان کار شماره 31715 مورخ 
1377/12/19 و راي بدوي شماره 2270 مورخ 1383/02/26 و تجدیدنظر شماره 4278 مورخ 
1383/03/28 بوده و حالیه و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده داراي مابه التفاوت 

:به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا درطبقات به مساحت مجموعا  26.17 مترمربع(همزمانساز-سال 1377) -1

اضافه بنا در طبقه سوم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 77.97 مترمربع(سال  -2
تخلف 1394)

تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است.(سال تخلف 1394) -3
داراي یک باب کسري پارکینگ می باشد.(سال تخلف 1394) -4

با استناد به خط پروژه شماره 495 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 15.25 مترمربع(6 
.مترمربع از عرصه و 9.25 مترمربع از اعیان در هر طبقه)می باشد

//.استعالم موقعیت مکانی دارد
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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  3 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

825,421,600(هشتصد و  بیست و  پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و  یک هزار و  
ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد. با توجه به گزارش کارشناسی موضوع یک 

واحد کسري پارکینگ در راي بدوي نیز منتفی گردیده است .  

جریمه 115.93  2
 

3560000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/12 2/99/15288 تجدید 
نظر

خیابان 
آزادي-خیاب
ان تابان 
شمالی-بن 
بست الله

2-3-10039-36-1-0-0 281
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/77 مورخ 1397/09/10 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 692.96 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله اجراي اسکلت (فلزي) می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 103.64 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 25.04 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.04 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25.04 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 28.52 مترمربع -4

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 5.41 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 12.29مترمربع (الزم به توضیح است عرض باقیمانده راه پله برابر 2.50 متر می 

باشد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -7

.داراي کسري فضاي باز به مساحت 22.68 مترمربع می باشد -8
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 41.33 مترمربع می باشد -9

با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده توسط متقاضی راه دسترسی به انباري و اتاق  -10
تاسیسات پیش بینی شده از زیر راه پله و به ارتفاع 1.20 متر بوده لذا عمال راه دسترسی به 
انباري مهیا نبوده و جهت دسترسی عمال پارکینگ شماره 2 حذف می گردد. لذا داراي یک 

.باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 71.30 درصد می باشد.(به میزان 9.30 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
همچنین الزم به توضیح است در زمان صدور پروانه ساختمانی اسکلت به صورت بتنی بوده و 

.حالیه در وضع موجود به صورت اسکلت فلزي اجرا گردیده است
داراي شکواییه به شماره اتوماسیون 222189 مورخ 1398/12/01 همسایه شمالی مبنی بر 
این که با توجه به طراحی پنجره هاي متعدد، پالك متشاکی داراي اشرافیت به پالك ایشان 

.می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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**************************
برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14588 مورخ 1399/02/15 ، طی بررسی 
شکواییه ثبت شده توسط واحد تخلفات، شکواییه مزبور مربوط به کد نوسازي 
.73-10039-3-2 (خانم منیژه زیبا و شرکاء) بوده و مرتبط با این پرونده نمی باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
**************************

از بابت تخلفات صورت گرفته مشتمل بر اضافه بنا به مساحت 103.64 مترمربع، بناي مازاد بر 
تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به مساحت 12.29مترمربع 
و یک باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره راي 2/99/14813 

.مورخ 1399/04/02 مبنی بر جریمه می باشد
برابر بازدید مجدد صورت گرفته در محل با توجه به اصالح راه پله موجود همکف در 
ساختمان و ایجاد راه دسترسی به انباري ها (ارتفاع تقریبی 2.10 متر) از زیر راه پله، عمال 

.موضوع یک باب کسري پارکینگ منتفی می باشد
گزارش مزبور با توجه به درخواست متقاضی به شماره اتوماسیون 61427 مورخ 1399/04/14 

.تنظیم گردیده است
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 

به شرح اضافه بناي 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 26,537,580(بیست و  شش 
میلیون و  پانصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 68.22  2
 

194500  , 1378 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/09 2/99/15292 بدوي خیابان 
امام- بنیاد 
تعاون 
نیروي 
انتظامی

2-2-20106-457-1-0-0 28
2

در خصوص هجده واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 175,050,000

(یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 450  2
 

194500  , 1378 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان و محوطه مشتمل بر داالن 
اختصاصی و مغازه به مساحت 904.50 مترمربع داراي حقوق ارتفاقی بصورت حق عبور حیاط 
مشاعی قطعات 9 الی 22 به وسیله داالن سرپوشیده به خیابان امام خمینی و بلعکس (مطابق 

.سند) می باشد
بر روي پالك فوق الذکر سابقا پروانه ساختمانی شماره 105 مورخه 1371/07/29 بصورت 7.5 
طبقه روي پیلوت در 28 واحد مسکونی و به مساحت کلی 3091.5 مترمربع (با حفظ مغازه 

.قدیمی) صادره گردیده است
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق مشتمل بر یک باب مغازه و خانه قدیمی روي آن (که خانه 
قدیمی روي مغازه قدیمی و داالن قرار دارد) به انضمام یک باب ساختمان 7 طبقه روي 

.پیلوت در 28 واحد مسکونی می باشد
حالیه عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و با توجه ارائه کروکی نقشه برداري ممهر به مهر 
سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی  110.08 مترمربع به 

:شرح زیر است
قبل از اعالم مابه التفاوت الزم به توضیح است اعیان قدیمی که در جدول کاربري ها با )
شماره ساختمان 1 معرفی گردیده (همکف به مساحت 84.92 مترمربع (مغازه 23.95 
مترمربع، انباري به مساحت 10.34 مترمربع راه پله دسترسی به واحد به مساحت 10.36 
مترمربع و پیلوت مشاعی به مساحت 40.27 مترمربع)، نیم طبقه بصورت بالکن مغازه به 
مساحت 15.91 مترمربع و طبقه اول به مساحت 88.8 مترمربع قبل از پروانه موجود بوده و 
داراي بالمانع هاي شماره 16257 مورخه 1361/07/25، شماره 21863 مورخه 1361/08/20 و 
شماره 24734 مورخه 1361/11/25 می باشد لذا در اعالم مابه التفاوت محاسبه نمی گردد. 
ضمنا الزم به توضیح است با توجه به عدم درج اعیان قدیمی در پروانه، مساحت هاي مذکور 

.(از کروکی نقشه برداري مذکور استخراج گردیده است
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 44.91 مترمربع.(از این مقدار به مساحت 42.86  -1 
مترمربع بصورت سایه کنسول بوده و لذا جزء خالف محسوب نمی گردد و صرفا مشمول 

.(پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع تخلف 1378
.در نیم طبقه (بالکن) فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -2

.(اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 9.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1378 -3
.(اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 9.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1378 -4
.(اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 9.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1378 -5

.(اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 9.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1378 -6
.(اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 9.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1378 -7
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.(اضافه بنا در طبقه ششم به مساحت 9.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1378 -8
.(اضافه بنا در طبقه هفتم به مساحت 9.31 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1378 -9

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 39.66 مترمربع بصورت عدم اجراي راه پله به بام -10
.رعایت فاصله 2 متر از بازشو با پالك هاي مجاور شرقی و غربی نگردیده است -11

در خصوص کسري پارکینگ با توجه به عدم جانمایی پارکینگ در نقشه هاي ارائه شده و 
همچنین نامه شماره 194177 مورخه 1398/10/22 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري 
مبنی بر پاسخ گویی به تقاضاي عدم نیاز متصرفان، با در نظر گرفتن قطعات تفکیک شده در 
پیلوت، براي تخصیص پارکینگ واحد هاي مسکونی احداثی، مراتب جهت اطالع و اقدام 
قانونی، با اخذ تعهد ثبتی، از کلیه متصرفان یا نماینده قانونی آنان، مبنی بر عدم نیاز به 
قطعات تفکیکی، به منظور تخصیص پارکینگ واحد هاي مسکونی خود، در پیلوت بناي 
احداثی و پذیرش فضاي زیر پیلوت، به صورت فضاي سر پوشیده مشاعی و با کنترل دریافت 
حق و حقوق قانونی شهرداري مطابق ضوابط قانونی، از بابت عدم تامین پارکینگ مورد نیاز، 
بر اساس ضوابط پروانه ساختمانی صادره و رعایت سایر ضوابط و مقررات به ویژه در چارچوب 
اراء کمیسیون فوق الذکر، داراي 18 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع 

.(تخلف 1378
.سال وقوع تخلف بر اساس پرسش هاي میدانی درج گردیده است

برف گیر اجرا نگردیده که در این خصوص اعالم می گردد با توجه به تاریخ پروانه صادره 
.مشمول نمی گردد
.صندوق پستی ندارد

.دیوار گذاري محوطه انجام نگردیده است
:همچنین داراي راي بند 1 مورخه 1383/10/20 به شرح زیر می باشد

با توجه به اینکه احداث بنا بر اساس پروانه شهرداري و با کاربري مسکونی طرح جامع صورت 
پذیرفته و با احداث بنا صورت گرفته و با تاکید بر بند یک کمیسیون 5 مورخ 1383/08/04، 

.لذا با حذف پارکینگ و لوپ پیشنهادي موافقت گردید
:ضمنا بند 1 کمیسیون مورخ 1383/08/04 نیز به شرح زیر می باشد

با توجه به اینکه پروژه در سال 1371 پروانه اخذ نموده و احداث گردیده و بر اساس طرح 
تفضیلی شبکه ایی در این مقطع وجود ندارد لیکن لوپ بافت قدیم مصوب سال 76 مصوب 
گردیده و در حال حاضر این بخش از لوپ به موازات خیابان می باشد و عمل بازگشایی در 

.این مسیر توجیهی ندارد، لذا با حذف صرفا این بخش از لوپ موافقت گردید
**********

در پاسخ به نامه شماره ش ر - 60002-1399 مورخه 1399/04/11 کمیسیون محترم ماده صد 
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و تصمیم شماره 2/99/14880 مورخه 1399/04/08 اعضاي محترم کمیسیون ماده صد اعالم 
می گردد موضوع مطرح شده در کمیسیون ماده 5 تغییر کاربري عرصه از پارکینگ به 
مسکونی می باشد.(در این خصوص الزم به توضیح است گزارش کارشناسی سال 1383 به 

.(پیوست ارسال می گردد
**********

در پاسخ به نامه شماره ش ر - 80434 - 1399 مورخه 1399/05/06دبیرخانه کمیسیون ماده 
صد و همچنین تصمیم شماره 2/99/15011 مورخه 1399/05/01 کمیسیون محترم ماده صد 
مبنی بر اعالم تعداد پارکینگ هاي قابل تامین در محوطه مشاعی اعالم می گردد با رعایت 
ضوابط و مطابق نقشه ارائه شده، امکان جانمایی 10 باب پارکینگ (با مزاحم) در پیلوت 

 .مشاعی می باشد
**********

در پاسخ به نامه شماره ش ر - 114741 - 1399 مورخه 1399/06/22 دبیرخانه کمیسیون 
ماده صد و همچنین تصمیم شماره 2/99/15114 مورخه 1399/06/02 کمیسیون محترم ماده 
صد و پیرو نامه شماره ش ر -110636 مورخه 1399/06/16 شهرداري منطقه اعالم می گردد 
با توجه به بازدید مجدد بعمل آمده در خصوص ارتفاع پیلوت مشاعی، اعالم می گردد ارتفاع 
آن در نقاط مختلف متفاوت بوده (کمترین 2.04 متر و بیشترین 2.08 متر) و بصورت میانگین 

.2.06 متر می باشد
همچنین بر اساس بند الف - 5 (طرح تفضیلی جدید) ارتفاع مجاز براي همه فعالیت ها، به 
منظور تقلیل خطرات ناشی از حریق از کف تا سطح زیرین سقف و یا در صورت وجود 
تاسیسات یا عناصر سازه اي در زیرسقف، تا پایین ترین نقطه آن ها حداقل 2.2 متر (220 
.سانتیمتر) تعیین می گردد لذا داراي 18 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد

ضمنا داراي نامه شکایت توسط احدي از ساکنین به شماره 92503 مورخه 1399/05/22 بوده 
.که طی آن به مخالفت با پیگیري متقاضی پرونده اشاره گردیده است

**********
طی بازدید مجدد بعمل آمده متقاضی اقدام به دیوار چینی محوطه و نصب صندوق پستی 

.نمود
**********

.همچنین رعایت عقب نشینی می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,766,268,000(یک 

میلیارد و  هفتصد و  شصت و  شش میلیون و  دویست و  شصت و  هشت هزار ) ریال 
در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 210.27  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/15 2/99/15293 تجدید 
نظر

باقرآباد-کو
چه مرادي

2-1-10037-15-1-0-0 28
3

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 52 
مورخه 1393/03/27 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر در 3 

.واحد مسکونی و به مساحت کلی 417.72 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 210.27 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 49.98 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1393) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.98 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1393) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.98 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1393) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.98 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1393) -4
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 10.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1393) -5

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -6
.ارتفاع  پیلوت رعایت میگردد -7

.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -8
.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -9

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 53.57 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -10
.موجود 80.54 درصد 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 همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,891,596,000(یک میلیارد و  هشتصد و  نود و  یک میلیون و  پانصد 
و  نود و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 225.19  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/23 2/99/15294 بدوي -
تختی-کوچ
ه 

نوبنیاد-تحو
یلداري

2-1-10035-9-1-0-0 28
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به اینکه تخلف مربوط به تراکم اعطایی جز تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
نمی باشد لذا به رد آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 3.52  0
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/07/23 2/99/15294 بدوي -
تختی-کوچ
ه 

نوبنیاد-تحو
یلداري

2-1-10035-9-1-0-0 28
4
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 220مورخ 1393/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 499.21 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه در مرحله اتمام سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:220.27 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 36.38 مترمربع ( سال وقوع 1399) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.38 مترمربع (سال وقوع 1399) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.38 مترمربع (سال وقوع 1399) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.38 مترمربع (سال وقوع 1399) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 36.38 مترمربع (سال وقوع 1399) -5
اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 38.37 مترمربع (سال وقوع 1399) که ازاین مقدار -6

.به مساحت 21.44 مترمربع از بابت احداث انباري زیر شیروانی می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 4.92 مترمربع (سال وقوع 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی  به -8

مساحت 1.44 مترمربع (صرفا مشمول عوارض درامدي)
مطابق تبصره 7 دفترچه ضوابط شهر رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.52 -9

مترمربع می باشد
.کسري پارکینگ ندارد -10

.الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله 1.50متر می باشد
مشمول ضوابط سیماي شهري میگردد. و نماي جانبی اجرا گردیده است

با توجه به عملیات ساختمانی وعدم کف سازي اظهار نظر درخصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا 
.اعالم میگردد

برابر بررسی بعمل آمده با عنایت به افزایش عرض در پارکینگ ( در حد شمال و جنوب ) و  
تامین دو واحد پارکینگ جهت یک واحد مسکونی مشمول پرداخت عوارض دو باب کسري 
.پارکینگ میگردد(درزمان پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك حاشیه اي بوده است)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54.94 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 75.86 درصد می باشد
. حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

/////////////////////////////////////////////////////////////////
 .الزم به ذکر است عرض درب پارکینگ در  نقشه معماري ارائه شده اصالح گردید

28
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برابر نقشه معماري اصالحی  با توجه به افزایش تعداد 2 باب پارکینگ عرض درب هاي 
 پارکینگ مجموعا برابر زمان پروانه ارائه گردیده است

 مضافا اینکه با توجه به مرحله ساختمانی  درب هاي  پارکینگی نصب  نگردیده است

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
97303 مورخ 99/5/28 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4/583/400/000 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 916,680,000(نهصد و  شانزده میلیون و  ششصد و  هشتاد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 76.39  0
 

225000  , 1379 تبدیل انباري به مغازه 1399/07/07 2/99/15296 بدوي  
بیستون-کو
چه 

زارع-جنب 
عکاسی پر

2-2-10002-215-1-3-0 28
5
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك (سه دانگ) مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه (مطابق سند) می باشد.(سند مالکیت ارائه شده فاقد مساحت و 

.متراژ حدود ابعاد است)
بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 808 مورخه 1363/08/01 بصورت یک طبقه روي 

.ساختمان موجود جمعا دو اشکوبه صادر گردیده است
سند فوق به استناد صورت مجلس تفکیکی شماره 89376 مورخه 1380/12/16 که به استناد 
بالمانع هاي شماره 3/33/4319 مورخه 1380/09/05 و شماره 3/33/22189 مورخه 
:1380/10/25 شهرداري تنظیم گردیده به سه قطعه مجزا به شرح زیر تفکیک گردید

.قطعه اول بصورت پارکینگ به مساحت 12.48 مترمربع -1
.قطعه دوم بصورت انباري به مساحت 98.8 مترمربع -2

.قطعه سوم بصورت یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 125.44 مترمربع -3
طبق بررسی سوابق قبل از تنظیم صورت مجلس فوق الذکر از بابت تبدیل پارکینگ به مغازه 
به مساحت 22 مترمربع راي بدوي شماره 7052 مورخه 1374/11/21 و راي تجدید نظر شماره 

.7542 مورخه 1374/12/12 مبنی بر جریمه صادر گردیده است
.طی بازدید بعمل آمده انباري مذکور (قطعه دوم تفکیکی) بصورت تجاري استفاده می گردد
لذا حالیه با توجه به اینکه متقاضی درخواست دریافت سند مجزا جهت انباري مورد اشاره را 
دارد تنها انباري مورد اشاره را به اینجانب تعرفه نموده و همچنین با توجه به اینکه در 
شهرداري تنها سوابق 22 مترمربع از مغازه تجاري موجود است لذا داراي خالف به شرح زیر 

:می باشد
.تبدیل انباري به مغازه تجاري به مساحت 76.39 مترمربع.(سال وقوع تخلف1381) -1
(در خصوص این آیتم الزم به توضیح است مساحت وضع موجود بر اساس کروکی نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی در مجموع 98.39 مترمربع بوده که به مساحت 0.41 
مترمربع از مساحت مندرج در صورت مجلس تفکیکی کمتر می باشد و لذا مالك عمل 

.کروکی نقشه برداري وضع موجود قرار گرفته است)
احداث سرویس بهداشتی خالف ساز به مساحت 3.13 مترمربع (بر اساس کروکی نقشه  -2
برداري ارائه شده توسط متقاضی) در حیاط خلوت مشاعی حد شرقی.(سال وقوع تخلف 
1381).(همچنین الزم به توضیح است تنها راه دسترسی به حیاط مشاعی حد شرقی از مغازه 

.مورد ثبت است)
.با توجه به سال تخلف کسري پارکینگ ندارد

همچنین انباري مذکور که در وضع موجود کال بصورت تجاري مورد استفاده بوده و داراي 
.تابلو استاندارد می باشد و بصورت عکاسی مورد استفاده است

28
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.به استناد خط پروژه شماره 550 فاقد عقب نشینی می باشد
**********

احتراما سال وقوع اعالم شده توسط کارشناسان رسمی دادگستري (1379) مورد تایید 
.اینجانب نبوده و سال تخلف اعالم شده توسط اینجانب (1381) مورد تایید می باشد

**********
در پاسخ به نامه شماره ش ر - 112537 - 1399 مورخه 1399/06/18 دبیرخانه کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/99/15149 مورخه 1399/06/15 کمیسیون محترم ماده صد در 
خصوص قدمت بنا اعالمی و همچنین صورت جلسه تنظیمی شهرداري منطقه 2 که به 
پیوست پرونده است تاریخ تبدیل انباري به مغازه (به مساحت 76.39 مترمربع) سال 1379 

.درج می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداث بالکن 
تجاري بدون مجوز شهرداري به مساحت 14.5 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 119070 مورخ 99/06/26 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و 
تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 43.500.000 ریال و با توجه به اینکه اعتراض وارد و 
موجهی مبنی بر نقض نظریه کارشناسی و ضرورت ارجاع امر به هیات سه نفره 

کارشناسان از سوي شهرداري ارائه نشده و از طرفی نظریه فوق مغایرتی با اوضاع و 
احوال و موقعیت ملک ندارد لذا ضمن رد اعتراض شهرداري ، به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

8,700,000(هشت میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 14.5  0
 

455625  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/09 2/99/15297 بدوي خیابان 
سعدي-خط 
ماشین 
-ساختمان 
گل یاس

2-1-10023-2-1-6-0 28
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

16.43  0
 

303750  , 1383  عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما پیرو نامه شماره ش ر -26882-99/2/27 کمیسیون محترم ماده صد طی بازدید 
مجدد از مکان فوق  برابر مدارك ارائه شده داراي رگ اسناد رسمی  تک برگی از نوع 

سنداجاره  بوده که  مورد اجاره ششدانگ  یکباب مغازه بمساحت 25/85 متر مربع بشماره 
ثبتی 3229/3 درج گردیده که از بابت آن بالمانع بشماره 

3/33/27512-3/22/26960-83/8/13 از سوي شهرداري صادر گردیده است . همچنین 
برابر سوابق موجود در شهرداري از بابت یکباب مغازه بسطح 28/85 متر مربع و بالکن 
بسطح 11/35 متر مربع  به استناد پایانکار بشماره 15474-83/10/17 داراي مجوز تفکیک 
. میباشد سوابق بالمانع در صفحات 37 و 42 پرونده اسکن شهرداري موجود است

وضعیت موجود مکان فوق بصورت یکباب مغازه 2 دهنه داراي بالکن سرتاسري با فعالیت 
شغلی  فروش لوازم خانگی بوده که بر روي آن  تعمیرات جزئی شامل  دیوار پوش و سرامیک 
کف اقدام شده  با توجه به وضعیت  بالکن که بصورت سرتاسري بوده و مطابقت آن با بالمانع 

: صادره  موارد تخلف به شرح زیر است

 اضافه بناي تجاري بصورت توسعه بالکن  بسطح 14/50 متر مربع -1
.سال محاسبه تخلف 1385 میباشد

به استناد خط پروژه شماره 1660 و 801  برابر کوچه هاي 8 متري و 18 متري اصالحی   
.بسطح تقریبی 16/43 متر مربع  داراي عقب نشینی میباشد

 .با توجه به پرسش واحد درآمد کل بالکن کل داخل عمق تجاري واقع است
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف واحداث یک طبقه  با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 535,639,500(پانصد و  سی و  پنج میلیون و  ششصد و  

سی و  نه هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 108.21  1.5
 

3300000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/08 2/99/15300 بدوي خ 
مطهري-صو
معه 
بیجار-بن 
بست 
سیدین

2-3-10232-59-1-0-0 28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراماد مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک باب خانه (طبق سند 
 .مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

از بابت 150 متر زیربنا در همکف داراي بالمانع از شهرداري به شماره 3/33/74335 مورخ 
 .1391/11/18 بوده که در پرونده  فنی ملک موجود میباشد

حالیه با توجه به بازدید بعمل امده اقدام  به تعمیرات کلی  شامل تعویض کامل سربندي 
تقویت سازه  با فلز و آجر وهمچنین توسعه بنا اقدام شده که با توجه به نقشه برداري ارائه 

:داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد
 توسعه بنا در همکف به مساحت 41.55 متر مربع -1
 احداث نیم طبقه به  مساحت 66.66 متر مربع -2

 .طبقه همکف و نیم  طبقه اول بصورت یک واحد دوبلکس مورد استفاده قرار میگیرند
با توجه به اینکه افزایش بنا در همکف و نیم طبقه منجر به افزایش تعداد واحد مسکونی 
 .نشده و قبل از  تخلف صورت گرفته نیز یک واحد بوده  کسري پارکینگ ندارد

. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
با توجه  به خط پروژه شماره 2221 ردیف 832 درانتهاي بن بست 6متري واقع گردیده فاقد 

 .عقب نشینی  میباشد
***********************************************

حالیه با توجه به نامه شماره 154010-1399  مورخ 1399/08/11 و تصمیم کمیسیون محترم 
ماده به شماره 2/99/15380 مورخ 1399/07/28 که بپیوست بود  با توجه به بررسی بعمل 

.امده کل تخلف صورت گرفته داخل تراکم میباشد
همچنین ملک بصورت ویالئی برروي کرسی بوده که با توجه به تخلف صورت گرفته  نیم 

 .طبقه بر خالف بالمانع صادره احداث گردیده است
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

28
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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 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 79,850,800(هفتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار و  هشتصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 44.86  0.5
 

3560000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/28 2/99/15303 بدوي سبزه -
میدان(گرماب
ه 

--گلستان)

2-2-20118-28-1-0-0 28
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما برروي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 502 مورخه 1386/11/25 بصورت 3 طبقه 
روي مغازه و 4 طبقه روي زیرزمین در 2 واحد تجاري و به مساحت کلی 2171.7 مترمربع ( 
طبقه زیر زمین، دوم و سوم بصورت پارکینگ عمومی، طبقه همکف، نیم طبقه (بالکن) و اول 
بصورت تجاري)  و گواهی عدم خالف شماره 302720 مورخه 1397/05/10 صادر گردیده 

.است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 388.02 مترمربع (که از این مقدار به 

مساحت 279.2 مترمربع بصورت تجاري و به مساحت 108.82 مترمربع بصورت پارکینگ) بر 
:خالف مدلول پروانه و به شرح زیر می باشد

.اضافه بنا بصورت پارکینگ در طبقه زیرزمین به مساحت 21.38 مترمربع -1
.اضافه بنا بصورت تجاري در طبقه همکف به مساحت 66.87 مترمربع -2

.اضافه بنا بصورت تجاري در اول به مساحت 168.1 مترمربع -3
.اضافه بنا بصورت تجاري در طبقه دوم به مساحت 35.46 مترمربع -4

.اضافه بنا بصورت پارکینگ در طبقه سوم به مساحت 43.72 مترمربع -5
.اضافه بنا بصورت پارکینگ در طبقه چهارم به مساحت 43.72 مترمربع -6

.اضافه بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 8.77 مترمربع -7
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد-8

.فعال رعایت عقب نشینی در ضلع شرقی نگردیده است -9
.رعایت مساحت سرویس بهداشتی می گردد -10
.ضمنا بام، بصورت مسطح و غیر مسقف می باشد

:الزم به ذکر است هنگام صدور پروانه داراي دو راي کمیسیون ماده 5 به شرح زیر می باشد
:راي بند 20 کمسیون ماده 5 مورخه 1385/12/9 -1

باعنایت به نیاز منطقه به پارکینگ با تقاضاي نامبرده مخالفت گردید و با توجه به اینکه 
مساحت ملک مورد نظر کمتر از 500 مترمربع (حد نصاب پارکینگ تجاري) می باشد. با 

.احداث پارکینگ تجاري مطابق ضوابط طرح تفضیلی موافقت گردید
:راي بند 29 کمسیون ماده 5 مورخه 1386/4/2 -2

با نقشه پیشنهادي مخالفت و مقرر گردید طرح اصالحی با ایجاد دو آسانسور ( باالبر ماشین) 
در عمق بنا به نحوي که انتظار اتومبیل ها براي استفاده از باالبر در داخل ساختمان باشد و 

 .تامین یک ورودي و خروجی مجزي از بر خیابان، موافقت گردید
.با توجه به اینکه سطح پارکینگ از تجاري بیشتر است لذا کسري پارکینگ ندارد

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 366.25 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 273.43 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



مترمربع بصورت تجاري و به مساحت 92.82 مترمربع بصورت پارکینگ) بوده داراي راي 
بدوي شماره 2/93/5970 مورخه 1393/02/02 و راي تجدید نظر شماره 2/95/9513 مورخه 
1395/03/25 کمیسیون محترم ماده صد و از بابت اضافه بنا به مساحت 14.94 مترمربع (که 
از این مقدار به مساحت 12.66 مترمربع بصورت تجاري و به مساحت 2.28 مترمربع بصورت 

  .پارکینگ) داراي سوابق پرداختی در واحد خالف می باشد
پس از آن از بابت اضافه بنا به مساحت 44.86 مترمربع (بصورت تجاري) داراي راي بدوي 

.شماره 2/99/5303 مورخه 1399/07/28 کمیسیون ماده نیز می باشد
از بابت کاهش بنا به مساحت کلی 17.57 مترمربع (بصورت تجاري) نیز داراي سوابق استرداد 

.وجه می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

.در زیرزمین فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -1
کاهش بنا به نسبت راي سال 1393 بصورت تجاري در طبقه همکف به مساحت 14.35  -2
مترمربع.(در ابن طبقه از بابت کاهش بنا به مساحت 17.57 مترمربع (بصورت تجاري) داراي 

.سوابق استردا وجه طی شماره درخواست 349777 می باشد)
.کاهش بنا تجاري در طبقه اول به مساحت 15.42 مترمربع به نسبت راي سال 1393 -3
.کاهش بنا تجاري در طبقه دوم به مساحت 8.26 مترمربع به نسبت راي سال 1393 -4

.در طبقه سوم فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -5
.در طبقه چهارم فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -6
.در زیرشیروانی فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد -7

**********
.با توجه به بررسی بعمل آمده، سوابق استعالم از میراث در بایگانی رویت نگردید

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

.

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

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

ساختمان بمبلغ 9,858,280(نه میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  دویست 
و  هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 66.61  2
 

74000  , 1362
 , 1366

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

کاربري مربوطه

1399/07/02 2/99/15304 بدوي شهرداري-ز
یر 

کوچه-پش
ت 

شهربانی-ك
وچه کاس

2-1-10007-97-1-0-0 28
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

18.5  0
 

74000  , 1362  عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک باب خانه به شماره 
2572/1 قطعه دوم تفکیکی با حق عبور فاضل آب بخانه شماره 2571 برابر سند مالکیت 

.ارائه شده می باشد
برابر بازدید بعمل آمده مکان فوق به صورت ساختمان 2  طبقه برروي پیلوت در 2 واحد 

مسکونی  به مساحت مندرج در سیستم می باشد
از بابت کل ساختمان به مساحت 270 مترمربع داراي بالمانع کلی به شماره 3/33/67009  
مورخ 1386/11/21 بوده و همچنین برروي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 598 مورخ 

 1362/07/07 صادر گردیده است
باستناد نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی  داراي اضافه بناي همزمانساز و نسبت به 

:پروانه صادره  به مساحت کلی 45.53 مترمربع  به شرح ذیل می باشد
اضافه بناي همزمانساز در طبقه همکف به مساحت 14.75 مترمربع (سال وقوع 1362) -1

اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول به مساحت 15.39 متر مربع (سال وقوع 1362)-2
اضافه بناي همزمانساز در طبقه دوم به مساحت 15.39 متر مربع (سال وقوع 1362)-3

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به اتاق به مساحت 21.08 مترمربع (سال وقوع -4
(1366

الزم به ذکر است همچنین بدون اخذ مجوز از شهرداري اقدام به تعمیرات کلی بدون مجوز به 
صورت نصب آسانسور در طبقات همکف تا دوم نموده است (سال وقوع 1397)

به استناد خط پروژه شماره 2443 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 18.5 متر مربع می 
.باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
////////////////////

در پاسخ به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده 100 به شماره 117734-1399-ش ر  مورخ 
1399/06/035 و تصمیم کمیسیون ماده 100 به شماره 2/99/15172 مورخ 1399/06/23 و 
برابر نقشه برداري ارائه شده اقدام به نصب آسانسور به مساحت 1.73 متر مربع در طبقات 

 همکف تا دوم گردیده است

28
9

راي شماره 2/99/15179 - 99/6/17 درخصوص پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفل، با اصالح متراژ  به مساحت 22.87 مترمربع و جریمه به مبلغ 250,568,000
(دویست و  پنجاه میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال تایید می شود.

جریمه 22.87  2
 

303750  , 1360
 , 1380
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1399/12/02 2/99/15321 اصالح
ي 
بدوي

منظریه-خی
ابان تابان 
شمالی

2-3-10037-73-1-0-0 290
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

راي شماره 2/99/15179 - 99/6/17 درخصوص پرداخت جریمه براي کسري 
پارکینگ، با جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال تایید 

می شود.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/02 2/99/15321 اصالح
ي 
بدوي

منظریه-خی
ابان تابان 
شمالی

2-3-10037-73-1-0-0 290

باتوجه به نامه شماره 237665 - 99/12/2 شهرداري منطقه نسبت به مقدار مساحت 
41.38 مترمربع (اضافه بناي مسکونی مازاد بر مدلول پروانه) که در راي شماره  
2/99/15179 - 99/6/17 از درج قلم ساقط شده، مبادرت به صدور راي اصالحی، 
مستفاد از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و به استناد تبصره 2 ماده صد 

شهرداري ها، حکم به پرداخت ضریب 2.75 برابر ارزش معامالتی، به مبلغ 7,965,650
(هفت میلیون و  نهصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم 
می دارد. راي از حیث قابل اعتراض بودن تابع تشریفات راي اصلی بوده و تسلیم راي 

اصلی بدون راي اصالحی ممنوع می باشد .

جریمه 41.38  2.75
 

70000  , 1360 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

20.2  0
 

3100000  , 1396  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.قطعه زمین ( طبق سند مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

برروي پالك فوق الذکر پروانه توسعه بنا به شماره 524 مورخ 1364/05/05  بصورت اینکه 
طبقه همکف به مساحت 165 متر مربع و نیم طبقه به مساحت 40 متر مربع بصورت موجود و 

.طبقه اول به مساحت 178 متر مربع بصورت احداثی صادر شده است
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده ا زطرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 41/38 متر مربع  (سال وقوع 1360)-1
 تبدیل همکف به 3 باب مغازه (تجاري) به مساحت 53/57 متر مربع-2

کاهش بنا در نیم طبقه به مساحت 5/41 متر مربع (نسبت به پروانه صادره)-3
 تبدیل نیم طبقه به بالکن تجاري به مساحت 19/1 متر مربع-4

کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 3/63 متر مربع (نسبت به پروانه صادره )-5
با توجه به سال وقوع تخلف در خصوص احداث مغازه شماره 3 (1396) 1 باب کسري  -6

پارکینگ تجاري را دارد

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

************
:با توجه به محتویات پرونده داراي  بالمانع از شهرداري طبق موارد زیر میباشد

از بابت 2 باب مغازه  یکی به مساحت 18 متر مربع داراي بالمانع از شهرداري به شماره -1
2/33/24675 مورخ 1377/12/08 و از بابت یک باب مغازه دیگر به مساحت 22/5 متر مربع 
داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/37352 مورخ 1383/09/19 میباشد.( دو باب 

مغازه به مساحت 40/5 مترمربع  داراي بالمانع میباشد)
از بابت  مغازه به مساحت 22/5 متر مربع  که داراي بالکن بوده از بابت بالکن به مساحت -2
9/3 متر مربع داراي بالمانع ا زشهرداري به شماره 2/33/37352 مورخ 1383/09/19 

.میباشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 17/5 متر  در طبقه اول داراي  پرداختی در واحد تخلفات -3

 .بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
********************************************************
حالیه با توجه به بالمانع هاي صادره و پرداختی  به دلیل خطا در محاسبه یابی و همچنین 

:تبدیل همکف به مغاره  شماره 3 داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
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اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 41/38 متر مربع (سال وقوع 1360)-1
اضافه بنا از بابت تبدیل همکف به تجاري به مساحت 13/07 متر مربع که از این مقدار به -2
مساحت 8/66 متر مربع  با سال ساخت 1396 و به مساحت 4/41 متر مربع بصورت همزمساز 

با سال ساخت 1360
اضافه بنا از بابت تبدیل نیم طبقه به بالکن به مساحت 9/8 متر مربع (سال وقوع 1380)-3

کاهش بنا به مساحت به مساحت 21/13 متر مربع در طبقه اول که از این مقدار به -4
مساحت 3/63 متر مربع نسبت به پروانه صادره و به مساحت 17/5 متر مربع نسبت به 

 .پرداختی میباشد
داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد. (سال وقوع 1396) -5

 .الزم به ذکر است که مساحت عرصه اعالم شده تقریبی میباشد
مغازه شماره 1 به شغل اجیل و خشکبار مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به ابعاد 

 .استاندارد میباشد
مغازه شماره 2 به شغل  بهداشتی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به ابعاد استاندارد 

 .میباشد
مغازه شماره 3 به شغل  کفش و کتانی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به ابعاد استاندارد 

 .میباشد
به استناد خط پروژه شماره 2318 به مساحت تقریبی 20/2 متر مربع از اعیان در تعریض قرار 

 .دارد
حالیه با توجه به نامه اداره ثبت اسناد و امالك استان گیالن به شماره 

139885618603004623 مورخ 1398/03/27 در خصوص اینکه قصد گواهی اعیانی  را 
داشته و تقاضا داشته تا خانه و دو باب مغازه  مورد تایید قرار گیرد که با توجه به وضع 
موجود دو باب خانه و 3 باب مغازه بوده که با توجهبه این مضوع دو باب مغازه و خانه مورد 

 .تایید نمیباشد
/مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به  حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 10.35 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به 

مساحت 18.98 مترمربع، اضافه بناي طبقات  دوم تا پنجم، هر یک به مساحت 31.98 
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 1,320,900,000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون و  

نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 157.25  2.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/08/07 2/99/15323 بدوي منظریه-کو
چه ایران 
پوپلین-روب
روي 
دبیرستان 
بعثت
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/29 مورخه 1398/04/24 بصورت 5 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 770.57 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت (سقف پنجم) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 157.25 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.98 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.98 مترمربع که از این مقدار به مساحت 13  -3
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد شرقی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.98 مترمربع که از این مقدار به مساحت 13  -4
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد شرقی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.98 مترمربع که از این مقدار به مساحت 13  -5
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد شرقی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 31.98 مترمربع که از این مقدار به مساحت 13  -6
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد شرقی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
.عدم اجراي زیرشیروانی تا این مرحله به مساحت 53.4 مترمربع -7

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 13.23 -8
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)

.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -9
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 197.54 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -10

.مسکونی از 3 واحد به 5 واحد
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري بوده و عالوه بر آن با توجه به ضوابط درب،   -11
مشمول پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ مسکونی نیز می گردد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13
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مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
..است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 37.17 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده و کسري حد نصاب  -15
.فضاي سبز ندارد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74.58 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16
.موجود 80.76 درصد می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
زیرشیروانی به مساحت 9.42 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  

63,302,400(شصت و  سه میلیون و  سیصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.  

جریمه 9.42  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/23 2/99/15324 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-خیابا
ن 

گوهري-کو
 چه اشرف

2-2-10163-9-1-0-0 29
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/98 مورخ 1398/08/20 بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4واحد مسکونی به مساحت کلی 573.74 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 9.42 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 کاهش بنا  در همکف به مساحت 0.12 متر مربع -1
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 0.12 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0.12 متر مربع-3

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 9.42 متر مربع-4
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع   به مساحت 0.99متر مریع  -9

(فقط شامل عوارض درامدي)
 .سطح اشغال طبق پروانه صادره 68.41% بوده و با توجه به وضع موجود 68.36% میباشد

.ضمنا رعایت حداقل ابعاد پاسیو نمی گردد

 .کسري پارکینگ ندارد 
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد وبا توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است

.کسري فضاي باز و سبز ندارد
 .غرس یک عدد درخت به ازاي هر واحد مسکونی در هنگام پایانکار الزامیست

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 284,988,750(دویست و 
 هشتاد و  چهار میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد. توضیح اینکه با توجه به نامه شهرداري منطقه دو 

رشت بشماره 138288 مورخ 1399.07.20 مبنی بر تغییر سال وقوع تخلف در خصوص 
افزایش تعداد واحد از سال 1397 به سال 1373 مشمول کسري پارکینگ نبوده که 

بدینوسیله اصالح میگردد ، این راي جزء الینفک راي شماره 13665 مورخ 
1398.06.20  بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

جریمه 89.61  2.5
 

3100000  , 1373
 , 1397

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

کاربري مربوطه

1399/08/06 2/99/15326 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

حاجی 
آباد-کوچه 
گنجه اي

2-1-10139-95-1-0-0 29
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

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

ردتخلف 1  0
 

130000  , 1373 افزایش تعداد واحد

  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

2.1  0
 

3100000  , 1397  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ یکقطعه زمین(طبق سند ارائه 
.داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 122-  71/10/3  و پایانکار به شماره 9254 مورخ  
1374/06/01 بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 4واحد مسکونی  به مساحت کلی 445/5 متر 

.مربع میباشد
شامل همکف پیلوت به مساحت 115/5 متر مربع(یک واحد مسکونی ) -طبقه اول ، دوم و 
سوم هرکدام به مساحت 110 متر مربع (جمعا به مساحت 330 متر مربع ) جمعا کل ساختمان 

.به مساحت 445/5 متر مربع صادر شده است که مدارك بپیوست میباشد
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي تخلف ساختمان به 

:شرح زیر میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 19/96 متر مربع که از این مقدار به مساحت 4/49 -1
متر مربع تخلف با سال تخلف 1397-  6/73 متر مربع  بصورت سایه کنسول بوده که به 
عنوان تخلف ساختمانی محصوب نمیگردد و فقط شامل عوارض درآمدي میباشد و به 

مساحت 8/74 متر مربع بصورت همزمانساز باسال وقوع 1373
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25/46 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 15/47  -2
متر مربع با بصورت همزمانساز  با سال وقوع 1373 و به مساحت 9/99 متر مربع با سال وقوع 

1397 
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 25/46 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 15/47 -3
متر مربع با بصورت همزمانساز  با سال وقوع 1373 و به مساحت 9/99 متر مربع با سال وقوع 

1397 
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 25/46 متر مربع که از  این مقدار به مساحت 15/47 -4
متر مربع با بصورت همزمانساز  با سال وقوع 1373 و به مساحت 9/99 متر مربع با سال وقوع 

1397 
تبدیل طبقه سوم از یک واحد مسکونی به مساحت 125 متر مربع به دو واحد مسکونی  -5
یکی به مساحت 55/30 متر مربع و دیگري به مساحت 69/70 متر مربع سال وقوع 1373

******************************************
از بابت تخلفات فوق داراي پرونده به شماره  319572  که داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/97/12519 مورخ 1397/09/24 بصورت تخریب و داراي راي کمیسیون تجدید نظر 

.به شماره 2/98/13665  مورخ 1398/06/20  مبنی بر جریمه میباشد
 .بعد از راي صادره خالف جدیدي مشاده نشده است

به استناد خط پروژه شماره 729 به مساحت تقریبی 0/6 متر مربع از عرصه و به مساحت 
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تقریبی 1/5 متر مربع از اعیان(به مساحت کلی 2/1 متر مربع ) در تعریض کوچه 10 متري و 
 .بن بست 6 متري قرار دارد

شایان ذکر است که با توجه به اعتراض متقاضی در خصوص ایتم شماره 5  در خصوص سال 
وقوع تخلف (تبدیل یک واحد به دو واحد مسکونی )و طی شماره اتوماسیون 123911 مورخ 
1398/07/13 که ثبت در اتوماسیون این منطقه گردیده است  پاسخ داده شده و مشخص 
گردید که با توجه به فیش هاي برق ارائه داده شده از طرف متقاضی که بپیوست مدارك طی 
پرونده  قبلی بوده و در واحد خالف موجود بوده  تخلف ایتم 5  در سال 1373 بوده وبا توجه 
تغییر صورت گرفته  سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ  نیمگردد   و فاقد کسري 

 .پارکینگ میباشد
همچنین با توجه به  تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/99/15193 مورخ 
1399/06/18 که بپیوست بوده در خصوص الیحه جدید بحصورتان ایفاد میگردد

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 130012 مورخ 99/7/9 
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 425,700(چهارصد و  بیست و  پنج هزار و  هفتصد)  ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 77.4  0.1
 

55000  , 1369 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/19 2/99/15331 بدوي -
دباغیان-مح
مد 

نژاد-راستی 
نهاد
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ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

31  0
 

55000  , 1369  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 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,068,925(یک میلیون و  شصت و  هشت هزار و  نهصد و  بیست و  پنج)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 38.87  0.5
 

55000  , 1369 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

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

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

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکبابخانه و محوطه به شماره 
2838/561 برابر سند مالکیت ارائه شده می باشد

از بابت اعیان با قدمت تقریبی 1369 ( باستناد قبض برق ارائه شده ) بالمانعی ارائه نگردید
به مساحت 77.4  متر مربع داخل تراکم و به مساحت 38.87  مترمربع خارج از تراکم می 

باشد
مساحت وضع موجود باستناد نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی می باشد

باستناد خط پروژه شماره 1537 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 31 مترمربع می باشد
مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
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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  و با توجه به 
تامین پارکینگ ، لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج 

و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 2 3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/09/01 2/99/15334 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه توانبخشی

2-1-10030-32-1-0-0 29
5

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 2/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,044,120,000(یک میلیارد و  چهل و  چهار 

میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 124.3  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/39 مورخ 1398/0501 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 881.77 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:100.10 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.49 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.49 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.49 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.49 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.49 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 17.65 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -7
مجموعا 6.76 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 17.44 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.49 متر می باشد.)

تعداد  واحدهاي مسکونی از 6 به 8 واحد افزایش یافته است.(فلذا داراي بناي مازاد بر  -9
تراکم از این بابت به مساحت 111.80 مترمربع می باشد.)

رعایت فضاي سبز می گردد.به علت تخلفات فوق داراي 40.99 مترمربع کسري فضاي باز  -10
.می باشد

کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به تزاحم دو باب پارکینگ بایستی عوارض درآمدي یک  -11
باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 71.50 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
//.مشمول تبصره 7 نمی گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح  احداث بالکن تجاري( 
چوبی  )به مساحت10/8  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 
15,120,000(پانزده میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 10.8  4
 

350000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/28 2/99/15341 بدوي خیابان 
سعدي-پل 
بوسار

2-1-10123-14-1-2-0 29
6

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه 
برابر سند مالکیت به شماره 55/23052 قطعه 4 تفکیکی برابر سند مالکیت ارائه شده می 

باشد
مغازه فوق داراي فعالیت شغلی لوازم بهداشتی و ساختمانی و داراي بالکن چوبی سرتاسري و 

 تابلو به ابعاد تقریبی 1.80*3 متر می باشد
قطعه مورد ثبت  داراي پروانه و پایانکار و بالمانع مندرج در سیستم بوده و از بابت بالکن 

چوبی فوق با قدمت تقریبی 1389 بالمانعی ارائه نگردید
الزم به ذکر است کل ساختمان به صورت  2   طبقه برروي همکف  می باشد

باستناد خط پروژه شماره 2189 فاقد عقب نشینی می باشد
  مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

در خصوص افزایش تعداد واحد، راي بدوي عینا تایید میگردد. ردتخلف 4  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/07/22 2/99/15344 تجدید 
نظر

بلوار 
مدرس-بوعل
ي یک 

-پالك3

2-3-10115-34-1-0-0 29
7

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  
2,442,988,800(دو میلیارد و  چهارصد و  چهل و  دو میلیون و  نهصد و  هشتاد و  

هشت هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 363.54  2
 

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:

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



توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/130 مورخ 1397/12/27 بصورت 
4طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1164.8 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سفت کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 363.54 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 78.74متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت  71.2 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت  71.2 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 71.2 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 71.2 متر مربع-5
 . زیرشیروانی به مساحت 98.2 متر مربع اجرا نشده است-6

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش واحد مسکونی در طبقات اول تا چهارم در هر طبقه به -8
مساحت 3.16 متر مربع و مجموعا به مساحت 12.64 متر مربع (طبق پروانه صادره در هر 

طبقه 2 واحد بوده که در زمان ساخت هر طبقه 3 واحد ساخته شده است )

با توجه به تخلفات صورت گرفته  به مساحت 21.15 کسري فضاي سبز و به مساحت -9
 .122.72 متر مربع کسري فضاي باز را دارد

سال وقوع تخلف 1398
 سطح اشغال در زمان پروانه 60% و با توجه به تخلفات صورت گرفته 86/51% میباشد

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

**********************************************
کسري پارکینگ ندارد ولی با توجه به عدم کف سازي اظهار نظر نهایی منوط به ادامه کار 

 .ساختمانی و بازدید نهایی در زمان پایانکار میباشد
همچنین با توجه به افزایش عرض درب و با توجه به اینکه فاقد پارك حاشیه اي بوده 

پارکینگهاي 7-9-10 مشمول عوارض درامدي میگردد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به  مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14195 مورخ 1398/11/30 که 
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بپیوست بوده  در خصوص  تهیه گزارش دقیق  از میزان تخلفات که با توجه به نقشه برداري 
 .و نقشه معماري مساحت دقیق تخلفات به شرح فوق گزارش گردید

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 1  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/08/10 2/99/15345 بدوي دانشسرا-ك
وچه شقایق

2-3-10157-2-1-0-0 29
8

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 565,824,000(پانصد و  شصت و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست و  
چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 67.36  2.5
 

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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/99/49 مورخه 1399/04/24 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر 

.در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 380.65 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت (سقف چهارم) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 67.12 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.78مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.عدم اجراي زیرشیروانی تا این مرحله به مساحت کلی 39.41  مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -6
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.24 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه 

.پله 2.56 متر است).(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 68.57 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -7

.مسکونی از 2 واحد به 3 واحد.(سال وقوع تخلف 1399)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.رعایت حد نصاب فضاي سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -11

.به مساحت 31.22 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد -12
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 83.76 درصد می باشد
**********

.در تارخ 1399/09/29 گزارش فوق الذکر یروز گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

عین راي بدوي با توجه به قدمت بنا تایید می گردد. ردتخلف 48.66  0
 

55000  , 1357 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/23 2/99/15346 تجدید 
نظر

منظریه-ول
ي 

عصر-کوچه 
عشقی-بن2
متري

2-3-10042-215-1-0-0 29
9

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

111.3  0
 

162500  , 1377  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 12/5962 و به مساحت 
.111.30 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

.از بابت اعیان مسکونی در یک واحد به مساحت 65.76 مترمربع بالمانعی ارایه نگردید
.اعیان مذکور کال خارج تراکم می باشد

از اعیان مذکور به مساحت تقریبی 17.10 مترمربع (سال تخلف 1377)و مابقی به مساحت 
.48.66 مترمربع (سال تخلف 1357)می باشد

با استناد به خط پروژه شماره 1061 به مساحت تقریبی 1.50 مترمربع در حریم اداره آب و 
.مابقی به مساحت تقریبی 109.80 مترمربع در حریم فضاي سبز همجوار رودخانه قرار دارد
مساحت اعیان و عرصه وضع موجود با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده توسط 

.متقاضی می باشد
الزم به ذکر است وضع موجود داراي مغایرت در مساحت و حدود اربعه به شرح جدول حدود 

.اربعه می باشد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 13.45 مترمربع، تبدیل 

راه پله به بناي مفید به مساحت 8.83 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 8.83 
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 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 358,999,200(سیصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  نهصد و  

نود و  نه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 71.23  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/08/07 2/99/15347 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه الله

2-2-10201-6-1-0-0 300
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/107 مورخ 1397/12/18 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 1144/59 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 66.61 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد: 

(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 12.81 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.45 مترمربع  -1-2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 12.50 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-2

 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.45 مترمربع  -1-3
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 12.50 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-3

 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.45 مترمربع  -1-4
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 12.50 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 13.45 مترمربع  -1-5
کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 12.50 مترمربع در هر طبقه به صورت آفتاب گیر -2-5
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کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 4.99 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري زیرشیروانی به مساحت  -7
8.83 مترمربع (به مساحت 3.91 مترمربع از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري 

زیرشیروانی مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -8

مساحت 8.60 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.35 متر می باشد)
پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما جانبی اجرا شده  -9

.است
 .کسري فضاي باز ندارد -10
.کسري فضاي سبز ندارد -11

.برابر نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -12
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

از بابت اضافه بنا به مساحت 13.79 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/98/13940 مورخ 1398/08/13 و تجدیدنظر به شماره 2/98/14007 مورخ 1398/09/19 

.می باشد
همچنین داراي شکواییه همسایه پالك غربی به شماره اتوماسیون 46865 مورخ 

1398/03/26 و شماره ارجاع 316171 مبنی بر عدم رعایت سطح اشغال و ایجاد ترك بر 
دیوار پالك شاکی می باشد.(درخصوص ترك دیوار نیاز به مراجعه به مراجع قضایی می باشد)
الزم به توضیح است راي کمیسیون ماده صد مورد اشاره با توجه به شکواییه مورد اشاره 

.صادر گردیده است
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:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا به مساحت 0.98 مترمربع نسبت به راي صادره -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.45 مترمربع  -1-2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.45 مترمربع  -1-3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.45 مترمربع  -1-4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 13.45 مترمربع  -1-5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو زیرشیروانی به انباري زیرشیروانی به مساحت  -6
8.83 مترمربع (به مساحت 3.91 مترمربع از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري 

زیرشیروانی مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 8.60 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.35 متر می باشد)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.30 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 68.20 درصد می باشد.(به میزان 3.90 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
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، و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی 
دادگستري به منظور تعیین ارزش معامالتی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر 
و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-132063 مورخ 99/07/12
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش معامالتی به 
مبلغ 53،200،000،000 ریال دارد، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه یک پنجم به مبلغ 10,640,000,000(ده میلیارد و  ششصد و  چهل میلیون 

) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1091.03  0
 

3560000  , 1356
 , 1397

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/23 2/99/15348 تجدید 
نظر

الکانی-شرك
ت تعاونی 
بانک 
صادرات

2-2-10025-60-1-0-0 301

در خصوص سی و دو 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 

5,696,000,000(پنج میلیارد و  ششصد و  نود و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 800  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز، 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 
3,326,490(سه میلیون و  سیصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد و  نود) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.07  3
 

69000  , 1356 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی عرصه و اعیان خانه به شماره 291/4 به مساحت 
.267/22 مترمربع می باشد

در وضع موجود با توجه به بازدید به عمل آمده پالك مزبور مشتمل بر یک باب مغازه در 
طبقه همکف و بالکن منضم به آن به انضمام 4 طبقه روي مغازه در 6 واحد که در وضع موجود 

.به صورت مجموعه تجاري (بیمه سرمد) می باشد
ساختمان مزبور به صورت یک باب مغازه به مساحت 60/80 مترمربع و واحد مسکونی در 
همکف به مساحت 139/20 مترمربع و بالکن مغازه به مساحت 44 مترمربع و 4 واحد 

مسکونی به مساحت 800 مترمربع (هرکدام 200 مترمربع) و 20 مترمربع راه پله به بام تهرانی 
(به مساحت کلی 1064 مترمربع) داراي بالمانع به شماره 2/33/178300 مورخ 1394/06/24 

.می باشد
همچنین داراي مجوز تعمیرات جزئی به شماره 306811 مورخه 1397/04/23 شامل: کف 
سازي و تعویض دکور و اجراي سقف کاذب و کاشی کاري و نقاشی و تعویض درب ورودي و 

.نورپردازي است
حالیه با توجه به کروکی نقشه برداري وضع موجود ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات 

:به شرح زیر می باشد
کاهش بنا به مساحت 9/63 مترمربع از بناي اصلی -1-1

اضافه بنا به مساحت 14/77 مترمربع به صورت سرویس احداثی در محوطه به صورت  -2-1
جداساز (سال وقوع 1397)

اضافه بنا به مساحت 25/10 مترمربع به صورت اتاق احداثی در محوطه به صورت  -3-1
جداساز (سال وقوع 1397)

اضافه بنا در تراز نیم طبقه به مساحت 19/54 مترمربع مربوط به راه پله و آسانسور  -1-2
دسترسی به طبقات (همزمانساز ، سال وقوع 1356)

اضافه بنا در تراز نیم طبقه به صورت توسعه بالکن تجاري به مساحت 24/28 مترمربع  -2-2
(سال وقوع 1397)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2/81 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی  -3
(همزمانساز ، سال وقوع 1356)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 2/81 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی  -4
(همزمانساز ، سال وقوع 1356)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 2/81 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی  -5
(همزمانساز ، سال وقوع 1356)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 2/81 مترمربع به دلیل خطا در مساحت یابی  -6
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(همزمانساز ، سال وقوع 1356)
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 11/08 مترمربع به صورت احداث اتاق تاسیسات  -1-7

(سال وقوع 1397)
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 4/83 مترمربع در راه پله و آسانسور به دلیل خطا  -2-7

در مساحت یابی (همزمانساز ، سال وقوع 1356)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی در طبقه همکف به تجاري به مساحت  -8
129/57مترمربع ( از این مقدار به مساحت 19/14 مترمربع راه پله و آسانسور و به مساحت 

 8/73 مترمربع محوطه ي مسقف مشاعی)  (سال وقوع 1397)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به تجاري در طبقات نیم طبقه الی پنجم به  -9
مساحت 866/69 مترمربع (سال وقوع 1397)  (دفتر تجاري، بیمه سرمد) (مساحت مزبور 

مشتمل بر زیربناي طبقات می باشد)
داراي 32 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد (از بابت مغازه 3 باب و از بابت طبقات  -10

29 باب)
همچنین برخالف مجوز صادره اقدام به تعمیرات کلی شامل تغییر کلی معماري داخلی و  -11
حذف قسمتی از دیوارهاي داخلی و برداشت قسمتی از همکف و فونداسیون به عمق 1/10 
متر جهت تغییر کد ارتفاعی بالکن نموده است. قابل ذکر است سابقا برابر بالمانع صادره 
طبقه چهارم به صورت یک واحد بوده که با توجه به دیوارگذاري صورت گرفته به 3 قسمت 
منفک گردیده است. لذا با توجه به این که کل مجموعه به صورت دفتر تجاري مورد استفاده 
.قرار می گیرد در جدول کاربري ها کل طبقات به صورت 1 واحد درج گردیده است

.به استناد طرح تفصیلی و وضع موجود عقب  نشینی ندارد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

***********************************************
با توجه به تصمیم شعبه یک کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/13203 مورخ 1398/10/28 
مبنی بر اظهارنظر درخصوص کسري پارکینگ با فرض اعاده به وضع اولیه در همکف، با توجه 
به بررسی به عمل آمده، در صورت اعاده به وضع واحد تجاري در طبقه همکف، 3 باب کسري 
پارکینگ تجاري کاهش یافته و داراي 29 باب کسري پارکینگ تجاري با توجه به تبدیل از 

.مسکونی به دفتر تجاري می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

**********************************************
با توجه به تصمیم شعبه دوم کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14807 مورخ 1399/03/20 
مبنی بر اظهارنظر درخصوص تعداد کسري پارکینگ و کاربري طبقه چهارم، با توجه به 
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عملکرد یکجا مجموعه به صورت مجتمع تجاري و خدماتی به صورت بیمه سرمد و وجود راه 
پله و آسانسور مشترك در کل طبقات، عمال کاربري کل مجموعه به صورت تجاري و خدماتی 

.می باشد
همچنین درخصوص پرسش مطروحه مبنی بر توسعه بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 
24.28 مترمربع، متراژ مزبور با توجه به وجود سوابق درخصوص وجود بالکن به مساحت 44 
.مترمربع، صرفا به صورت توسعه بالکن تجاري به عنوان تخلف اعالم گردیده است

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
132805مورخ 99/07/12 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی بالکن تجاري را به مبلغ 30.000.000 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 6,000,000(شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 6.01  0
 

140000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/19 2/99/15350 بدوي چله 
خانه-روبرو
ي مسجد 
محمد 
رسول اهللا

2-2-20106-142-1-0-0 302

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه ج در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2.5  0
 

150000  , 1374  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید مکان رائه شده توسط متقاضی به صورت دودانگ مشاع از ششدانگ یکباب دکان به شماره 
پالك 928 برابر سند می باشد .همچنین سند مالکیت مذکور فاقد مساحت و متراژ حدود 
ابعاد بوده و مساحت و متراژ حدود ابعاد وضع موجود مندرج در سیستم بر اساس نقشه 
برداري ارائه شده از سوي متقاضی می باشد.و از بابت مغازه داراي بالمانع شماره 

2/33/2228 مورخ 1373/02/20 می باشد
برابر بازدید به عمل آمده داراي بالکن فلزي خالف ساز با قدمت تقریبی 1374 به مساحت 

6.01 متر مربع می باشد
باستناد خط پروژه شماره 670 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 2.5 متر مربع می باشد

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
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 129015 مورخ 99/7/8 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 15/561/500/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها 
، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,112,300,000(سه میلیارد 
و  یکصد و  دوازده میلیون و  سیصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

نماید .

جریمه 139.11  0
 

2360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/23 2/99/15352 بدوي -
الکانی-امی
-ن اصغري

2-2-10019-110-1-0-0 30
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با 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 354,000,000(سیصد و  

پنجاه و  چهار میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 75  2
 

2360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/23 2/99/15352 بدوي -
الکانی-امی
-ن اصغري

2-2-10019-110-1-0-0 30
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 1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 32,544,400(سی و  دو میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 13.79  1
 

2360000  , 1394
 , 1397

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -19291-99/2/16 کمیسیون محترم شعبه ( 1) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق برابر  سوابق موجود در شهرداري مکان فوق داراي پالك ثبتی 
بشماره 687/1 که بر روي آن ساختمان  2طبقه روي  6 باب مغازه  به انضمام  انباري زیر 
شیروانی  بمساحت کلی 167/24 متر مربع موجود است که از بابت آن داراي پایانکار بشماره 
2/33/212799-94/11/7 میباشد . و همچنین برابر سوابق در شهرداري  از بابت تعمیرات 
.جزئی شامل :اجراي نما و کامپوزیت داراي مجوز بشماره 2/33/308312-97/6/13 میباشد
وضعیت موجود برابر سندمالکیت ارائه شده مالک مغازه قطعه یک تفکیکی داراي سند 
مالکیت  بشماره ثبتی 687/52  که بر روي آن آپارتمان دوطبقه به انضمام انباري و تراس در 
طبقه سوم  داراي سند مالکیت  بشماره ثبتی 687/58 قطعه 7 تفکیکی  ( الزم بذکر است 
مغازه و آپارتمان قید شده )به مالکیت متقاضی میباشد حالیه پس از پایانکار با حذف راه پله 
مسکونی در همکف و طبقات  وتبدیل آن به تجاري و ادغام به مغازه  و  راه دسترسی به 
طبقات از داخل مغازه بصورت اجراي پله و نصب  آسانسوراجراء شده  به حالت تجاري تبدیل 
شده  مشمول تعمیرات کلی میگردد.و همچنین طبقات مسکونی با توجه به تغییرات انجام 
شده از حالت مسکونی به تجاري تبدیل شده است با توجه به نقشه برداري ارائه شده  از 
مغازه و آپارتمان توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد ابو مسعود  کیابانی  داراي 
پروانه اشتغال بشماره 00067-610-11 و مطابقت آن مساحت با پایانکار صادره موارد تخلف به 

: شرح زیر است
اضافه بناي مسکونی بسطح 3/84 متر مربع (از این مقدار 1/06 مترمربع بصورت کنسول  -1
به سمت خیابان اضافه بناي اعالم شده بدلیل خطاء در مساحت یابی مربوط به قبل از پایانکار 

سال محاسبه 1394میباشد )
اضافه بناي مسکونی بسطح 3/84 متر مربع (از این مقدار 1/07 مترمربع بصورت کنسول  -2
به سمت خیابان اضافه بناي اعالم شده بدلیل خطاء در مساحت یابی مربوط به قبل از پایانکار 

سال محاسبه 1394میباشد )
اضافه بناي مسکونی بسطح 6/11متر مربع  (از این مقدار 3/56 مترمربع بصورت کنسول  -3
به سمت خیابان سال محاسبه 1394 و مابقی بسطح 2/55 متر مربع  بدلیل تبدیل قسمتی از 
تراس غیر مسقف به  زیربناي مسکونی مربوط به  بعد از  مجوز تعمیرات سال محاسبه 1397

میباشد )
: ضمنا داراي تبدیالت به شرح زیر می باشد

 تبدیل مسکونی (راهرو) بسطح 1/98 متر مربع به تجاري -1
 تبدیل مسکونی طبقه اول بسطح 44/69 متر مربع به تجاري -2
 تبدیل مسکونی طبقه دوم بسطح 44/69 متر مربع به تجاري -3

30
3
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تبدیل انباري و تراس غیر مسقف مسکونی طبقه سوم بسطح 47/75 متر مربع  به تجاري  -4
( از این مقدار بسطح 21/44 متر مربع بصورت تراس غیر مسقف)

 به جهت تبدیل داراي 3  باب  کسري پارکینگ تجاري -5
.سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

الزم بذکر است از  کل مسکونی طبقات و مغازه همکف بصورت یکواحد تجاري با فعالیت 
.شغلی لوازم لوکس  با نام تجاري شیدا مورد استفاده قرار میگیرد

به استناد خط پروژه شماره 2048  کل ملک به مساحت 13/40 متر مربع در تعریض کوچه 16 
.متري و خیابان 35 متري قرار دارد ولی مغازه و طبقات  باالي آن فاقد عقب نشینی میباشد

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 1399/07/23 2/99/15360 تجدید 
نظر

-
سرخبنده-
جنب گرمابه 
واحدکار-کو
چه سهیل

2-1-10132-76-1-0-0 304

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  
782,275,200(هفتصد و  هشتاد و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  پنج هزار و  

دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 116.41  2
 

3360000  , 1398 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 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 
44,184,000(چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 26.3  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 94 مورخ 1395/12/15 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 780.27 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:101.60 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 9.07 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.36 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 19.36 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 19.36 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 28.74 مترمربع(از این مقدار به مساحت 9.38  -5
مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه چهارم می باشد.)

اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 5.71 مترمربع -6
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7
طبقات به مساحت مجموعاً 11.04 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.40 متر می باشد.)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 3.77  -8
مترمربع(به کسر آیتم 6)

تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 7 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -9
.این بابت به مساحت 53.68 مترمربع می باشد

فعال کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ ها در زمان پایان کار  -10
و پس از کفسازي و تست عملی در محل امکان پذیر است.)

ضمنا با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ بایستی عوارض یک باب کسري پارکینگ 
.را پرداخت نماید

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد برتراکم به مساحت 26.30  -11
.مترمربع می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 71 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
//.سال تخلف 1398 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 4.9 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به مساحت  
22.45 مترمربع، اضافه بناي طبقه دوم 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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
56,629,500(پنجاه و  شش میلیون و  ششصد و  بیست و  نه هزار و  پانصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.56  2
 

225000  , 1377
 , 1389

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

کاربري مربوطه

1399/08/28 2/99/15363 بدوي بلوار شهید 
بهشتی 
-چهارراه 
 حشمت

2-3-10071-21-1-0-0 30
5

  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

44.34  0
 

225000  , 1377  عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص توسعه بناي تجاري به مساحت 12.29 مترمربع، اضافه بناي نیم طبقه ( 
احداث بالکن ) به مساحت 29.86 مترمربع، به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 202,320,000
(دویست و  دو میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 42.15  4
 

1200000  , 1388
 , 1389

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
داراي صورتمجلس تفکیکی که بصورت یکباب ساختمان تجاري مسکونی در  3 طبقه همکف 
شامل 4 باب مغازه و طبقات اول و دوم هر طبقه شامل دو واحد مسکونی کال 4 واحد 
مسکونی  داراي مجوز تفکیک بشماره 2/33/1038-1377/5/24 از شهرداري میباشد 
همچنین برابر سوابق موجود در شهرداري از بابت تبدیل حیاط مشاعی  بمساحت  53/70 
متر مربع به بصورت احداث یکباب مغازه  و همچنین دو واحد کسري پارکینگ داراي اصدار 
آراي بدوي بشماره 18069-87/9/21 و تجدید نظر بشماره 2565-88/2/23 مبنی بر جریمه 
میباشد. وضعیت موجود مکان فوق  بصورت یکباب ساختمان مسکونی و تجاري در 3 طبقه 
شامل همکف 3 باب مغازه  دوباب از مغازه ها قطعات تفکیکی 5و6  به مالکیت غیر میباشد و 
متقاضی مالک مغازه هاي قطعات 7و 8 تفکیکی را با مغازه  احداثی  پشت  قطعات تفکیکی  
ذکر شده که داراي راي کمیسیون میباشد ادغام نموده و بصورت یکواحد تجاري مورد 
استفاده قرار داده  و طبقه اول 2 واحد مسکونی و طبقه دوم یکواحد مسکونی کال 3 واحد 

 مسکونی میباشد
الزم بذکر است :بر اساس صورتمجلس تفکیکی مغازه قطعه 8 تفکیکی  بصورت دوبر بسطح 
24/10 متر مربع و مغازه قطعه 7 تفکیکی بسطح 17/79 متر مربع  با مغازه احداثی که  از بابت 
تبدیل حیاط مشاعی به تجاري بسطح 53/70 متر مربع بوده توسط مالک با تخریب 
دیوارهاي غیر بابر و جابجایی راهپله مسکونی  بصورت یکواحد تجاري مورد استفاده قرار 
گرفته و مشمول تعمیرات کلی میگردد که از این بابت  داراي فیش پرداختی عوارض درآمدي 

.و گواهی واحد درآمد   بشماره درخواست 339698  میباشد
با توجه به مساحت بالمانع تفکیک  و سوابق تبدیل حیاط مشاعی  به تجاري بسطح کلی   
374/44 متر مربع  و مطابقت آن با مساحت کروکی نقشه برداري ارائه شده بسطح 446/48 

: متر مربع  داراي اضافه بناي کلی  بسطح 72/04 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف  بسطح  4/90   متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی ( اضافه بناي  -1
اعالم شده بدلیل خطاء در مساحت یابی همزمان ساز مربوط به قبل از بالمانع تفکیکی 

(1377 
توسعه بناي تجاري بسطح 12/29 متر مربع بدلیل تبدیل فضاي  راه پله به تجاري  (   -2
اضافه بناي اعالم شده بصورت همزمان ساز  بدلیل خطاء در مساحت یابی در قسمت مغازه 
اي است که از بابت تبدیل حیاط مشاعی به تجاري که داراي راي کمیسیون ماده صد بدوي 
بشماره 18069-87/9/21 و تجدید نظر بشماره 2565-88/2/23 مبنی بر جریمه میباشد) 

سال محاسبه بر اساس راي صادره  1388
اضافه بنا در نیم طبقه بصورت  احداث بالکن در نیم طبقه بسطح 29/86 متر مربع ( سال  -3
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محاسبه بعد از راي کمیسیون ماده صد 1389)
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 36/07 متر مربع ( از این مقدار بسطح 13/62 متر مربع  -4
بصورت تراس غیر مسقف که با واحد آپارتمان قطعه 10 تفکیکی مورد استفاده قرار میگیرد (  
در کروکی نقشه برداري واحد مسکونی شماره 2 درج شده است)الزم بذکر است : با توجه به 
استفاده  تراس غیر مسقف اشرافیت به ملک همسایه دارد.( سال محاسبه بعد از راي 

(کمیسیون ماده صد 1389
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 1/21 متر مربع( اضافه بناي اعالم شده بدلیل خطاء در -5

 (مساحت یابی همزمان ساز مربوط به قبل از بالمانع تفکیکی 1377

الزم بذکر است : مالک با تخریب دیوار مشترك ( غیر باربر)  بین دو واحد مسکونی قطعات 
11 و 12 تفکیکی در طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی مورد استفاده قرار داده مشمول 

(تعمیرات جزئی میگردد.( سال محاسبه براي عوارض درآمدي 1387
برابر خط پروژه شماره  1858 بسطح تقریبی 44/34 متر مربع داراي عقب نشینی در هر 

طبقه  برابر خیابانهاي اصالحی 51 متري و 17 متري  میباشد
 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 621,465,600
(ششصد و  بیست و  یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 46.24  4
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/22 2/99/15365 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی- 
کوچه 

پاستور2

2-3-10123-30-1-0-0 306

 با توجه به محتویات پرونده و نظریه هیات کارشناسی که بشماره 136058 مورخ 
1399.07.16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکزي رشت گردیده و نظر به بازدید 
صورت گرفته توسط اعضا و 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 
3,571,646,400(سه میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  یک میلیون و  ششصد و  چهل و  

شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 354.33  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

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 

198,088,800(یکصد و  نود و  هشت میلیون و  هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 117.91  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 247 مورخ 1393/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 9 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 1123/41مترمربع 
.صادر گردیده است. همچنین داراي تمدید پروانه به شماره درخواست 284615 می باشد
حالیه ساختمان در مرحله اجراي سقف چهارم (طبقه سوم) می باشد. همچنین طبقات اول و 

.دوم آجرچینی گردیده اند
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 348/33 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 80/53 مترمربع (الزم به ذکر است به مساحت 2/60  -1
مترمربع مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی محسوب نمی گردد 

و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 95/00 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 86/40 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 86/40 مترمربع -4

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -5
مساحت 6/00 مترمربع. الزم به توضیح است عرض باقیمانده راه پله بین 1 متر الی 1/28 متر 

.(با توجه به چهارطرفه بودن راه پله) می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 46/24  -6

مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -7

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت، که در صورت تخطی   -8
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 117/91 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
طبقات چهارم و زیرشیروانی  تا این مرحله اجرا نگردیده اند لذا با توجه به عدم اجراي کامل 
ساختمان و عدم دیوارچینی طبقه سوم، با فرض تعداد واحدهاي مسکونی مندرج در پروانه 
صادره جهت طبقات اجرا نشده و آجرچینی نشده، برابر نقشه هاي معماري ارائه شده و 
جانمایی پارکینگ، کسري پارکینگ ندارد. با توجه به پروانه صادره جهت واحد تجاري یک 

.باب کسري پارکینگ تجاري پرداخت گردیده است
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الزم به توضیح است تعداد طبقات احتمالی، تعداد واحد هاي مسکونی و کسري پارکینگ 
احتمالی و افزایش ارتفاع پارکینگ به دلیل عدم دیوار چینی، عدم تعبیه درب پارکینگی و 

.کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا قابل بررسی می باشد
طبق بند 2 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/07/01 به دلیل عدم تامین فضاي باز 
مورد نیاز و در نظر گرفتن رمپ ورودي نامناسب با احداث زیرزمین مخالفت گردید.با احداث 
بنا در حداکثر 4 طبقه مسکونی بر روي صرفا یک باب مغازه به مساحت 20 مترمربع به ارتفاع 
3/4 متر با رعایت سطح اشغال 60درصد طول پالك و با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط 

.پارکینگی جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63/60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 88/00 درصد می باشد.(به میزان 24/40 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
داراي شکایت همسایگان (بنا بر نامه ثبت شده با عنوان اهالی کوچه پاستور 2 ) مبنی بر 
عدم رعایت مقررات پروانه ساختمانی توسط مالک ساختمان در حال احداث فوق و نهایتا 
جلوگیري از تابش نور خورشید و سایه انداختن روي ساختمان مجاور و ... به شماره 
.اتوماسیون 55603 مورخ 98/4/9 و شماره 112994 مورخ 1398/06/30می باشد

گزارش مزبور با توجه به نامه شماره 127296 مورخ 1398/07/17 دبیرخانه کمیسیون ماده 
.صد تنظیم گردیده است

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 3.78 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به مساحت 
60.28 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 11.73 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 587,372,500(پانصد و  هشتاد و  هفت 

میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار و  پانصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 75.79  2.5
 

3100000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/07/23 2/99/15367 تجدید 
نظر

منظریه-ول
ي عصر 

39-

2-3-10076-100-1-0-0 30
7

در خصوص تبدیل پیلوت به یک باب مغازه، راي بدوي عیناً تأیید می گردد. جریمه 32.41  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري، راي بدوي عیناً تأیید می گردد. جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/225  مورخ 1396/12/28 به 
صورت 1 طبقه روي پیلوت و مغازه مشتمل بر یک واحد مسکونی و یک باب مغازه به مساحت 
کلی 168.55 مترمربع صادر گردیده  است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 173.70 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 10.83 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 60.28 مترمربع -2
اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 90.07 مترمربع با توجه به تغییر  -3

 در ارتفاع و شیب سربندي
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.52 مترمربع به صورت احداث اتاق زیرشیروانی -4
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 32.41 مترمربع -5

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6
عدم رعایت عرض حیاط خلوت در حد شمال غربی با توجه به احداث راه پله دسترسی به  -7

طبقات. (در محدوده مزبور داراي راه پله بوده و فاقد بازشو می باشد)
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 4.99 مترمربع می باشد -8

داراي کسري فضاي سبز به مساحت 5.2 مترمربع می باشد. غرس یک اصله  -9
.درخت(نهال) تا زمان پایانکار الزامی می باشد

یک باب کسري پارکینگ تجاري و یک باب کسري پارکینگ مسکونی -10
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
بابت اضافه بنا به مساحت 7.05 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی 

صورتجلسه شماره 2/98/13782 مورخ 1398/07/13 می باشد. مجددا از بابت اضافه بنا به 
مساحت 75.79 مترمربع و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 32.41 مترمربع و یک 
باب کسري پارکینگ تجاري و عدم رعایت عرض حیاط خلوت در حد شمال غربی داراي راي 
کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14905 مورخ 1399/05/11 و راي تجدیدنظر به شماره 

.راي 2/99/15367 مورخ 1399/07/23 مبنی بر جریمه می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 90.07 مترمربع با توجه به تغییر در  -1
 ارتفاع و شیب سربندي
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اضافه بنا به مساحت 0.79 مترمربع در زیرشیروانی -2
یک باب کسري پارکینگ مسکونی (با توجه به مساحت بیشتر از 180 مترمربع واحد  -4

مسکونی که یک باب جهت آن تامین گردیده است)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 80 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 88.40 درصد می باشد.(به میزان 8.40 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به نامه شهرداري منطقه دو بشماره 119793 مورخ 99/06/17در خصوص راي 
صادره از این کمیسیون بشماره 14655 مورخ 99/02/17،مشخص گردید راي صادره بر 
اساس رقم اعالمی طی نظریه هیات کارشناسان بشماره 19775 مورخ 99/02/17 صادر 
گردیده که می بایست  رقم تعیین شده در دو نظریه کارشناسی بشماره 153702 
مورخ 98/08/28و 19775 مورخ 99/02/17 جمع و معادل یک پنجم آن جریمه 

گردد؛لذا به موجب دو نظریه مذکور جمع مبلغ ارزش سرفقل مکان تجاري94.170.000 
ریال می باشد و راي صادره باستناد تبصره چهار ماده صد قانون شهرداریها از جریمه 
به مبلغ 10.658.000 ریال به 18.834.000 ریال اصالح میگردد.دادن رونوشت از راي 

بدون راي اصالحی ممنوع می باشد.

جریمه 129  0
 

445500  , 1350
 , 1386

احداث مغازه بدون مجوز 1399/07/23 2/99/15375 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

بازارچه 
صیقالن-جن
ب 

بارفروشی 
حاج یوسف 
یدك

2-1-10157-19-1-0-0 30
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/33/300162-96/8/1و عطف بنامه شماره ش ر 
-218157-96/10/28 کمیسیون محترم ماده صد طی بازدید بعمل آمده  بر روي پالك فوق  
برابر مدارك ارائه شده داراي سندمالکیت بشماره ثبتی 748 در  5 جلد شامل جلد اول 
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ  به مالکیت آقاي غالمرضا امید ظهوري  جلد دوم  
بصورت دو دانگ مشاع از ششدانگ به مالکیت آقاي علی ضمیرائی جلد سوم بصورت یک 
دانگ مشاع از ششدانگ به مالکیت آقاي علی اسدي هریس جلد چهارم بصورت نیم دانگ 
مشاع از ششدانگ به مالکیت آقاي ابراهیم پور کریمی و جلد پنجم بصورت نیم دانگ مشاع 

. از ششدانگ به مالکیت آقاي اسماعیل پور کریمی میباشد
برابر سوابق موجود در شهرداري  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی بشماره 77- 68/3/13
 بصورت 3 طبقه  بمساحت کلی 356 متر مربع صادر گردید و هیچگونه عملیات ساختمانی  
صورت نگرفت و همچنین  از بابت ششدانگ  یکباب انباري که در سند مساحت  عرصه قید 
نشده  است  با توجه به گزارش کارشناسی منضمه  مبنی بر اینکه اعیانات موجود در سال 
83 بر اثر برف سنگین تخریب گردیده  و بصورت  زمین و فاقد اعیان میباشد  بالمانع 

 بشماره 3/33/61833-91/3/8 از شهرداري  در یافت نموده است
حالیه  یکی از مالکین مشاع  بدون اخذ مجوز از شهرداري  مبادرت به احداث بناي تجاري  
بصورت دو باب مغازه به سمت خیابان شریعتی با سازه فلزي ( قوطی) احداث نموده است  که 
ازاین بابت داراي شکوائیه مالکین مشاع بوده  برابر دو جلد  سند ماکیت  ارائه شده توسط  
شاکیان هر کدام داراي  نیم دانگ مشاع از ششدانگ  میباشند  که در خصوص بناي تجاري 
. صدرالذکر مبنی بر اینکه بدون اطالع و رضایت  آنها احداث شده  معترض میباشند

الزم بذکر است در مکان فوق  در حد جنوب به سمت کوچه  بارانداز  و انباري موجود بوده  به 
قدمت تقریبی  باالي 50 سال میباشد  با توجه به عدم ارائه  کروکی نقشه برداري ممهور به 
مهر سازمان نظام مهندسی توسط مالکین تمامی ابعاد موجود در جدول کاربریها به صورت 
تقریبی می باشد و ابعاد و حدود دقیق پس از ارائه اسناد مالکیت و نقشه برداري قابل بررسی 

: خواهد بود.موارد تخلف به شرح زیر است
 بارانداز فلزي بسطح تقریبی 26 متر مربع  با قدمت  1350 -1

 انباري تجاري فاقد فعالیت شغلی بسطح تقریبی 30 متر مربع با قدمت سال 1350 -2
 احداث بناي تجاري بصورت دوباب مغازه  بمساحتهاي  تقریبی 30 و 43 متر مربع -3

 به جهت احداث  داراي دوباب کسري پارکینگ تجاري-4
.سال محاسبه 1396 میباشد

الزم بذکر است : مکان فوق در حد شمال  متصل به خیابان شریعتی بوده برابر طرح   
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تفضیلی فاقد عقب نشینی میباشد وهمچنین حد جنوب  مکان فوق متصل به محدوده بازار 
. بوده هرگونه احداث یا تعمیرات کلی میبایست برابر ضوابط میراث باشد

الزم بذکر است :گزارش  بدلیل اختالفات مالکین  بصورت تقریبی و خارج از ملک بصورت  
حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل 
رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر سازمان 

     .نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد
---------------------------------------------------

با توجه به نامه شماره ش ر -254104-97/12/26 کمیسیون محترم شعبه ( 3) در خصوص 
سال وقوع تخلف برابر گزارش  کارشناسان  رسمی دادگستري  منضمه در 3 برگ آقاي  
مهندس علی مرادي  داراي پروانه اشتغال بشماره 0311-26-18001 و مهندس علی روشنی 
داراي پروانه اشتغال بشماره 4698 و مهندس علیزاده داراي پروانه اشتغال بشماره 
0343-41-13-18   از بابت احداث دوباب مغازه  بمساحتهاي 30 و 43 متر مربع کال 
بمساحت 73 متر مربع و برسی پرونده  سال وقوع 1386 میباشد . با توجه به اعالم سال 

. وقوع(86) 2باب کسري پارکینگ منتفی میگردد

 
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 

بابت تبدیل انباري به تجاري 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 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 916,680,000(نهصد و  شانزده میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال عیناً 

تأیید می گردد.

جریمه 76.39  0
 

225000  , 1379 تبدیل انباري به مغازه 1399/08/07 2/99/15376 تجدید 
نظر

 
بیستون-کو
چه 

زارع-جنب 
عکاسی پر
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك (سه دانگ) مشاع از 
ششدانگ یک باب خانه (مطابق سند) می باشد.(سند مالکیت ارائه شده فاقد مساحت و 

.متراژ حدود ابعاد است)
بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 808 مورخه 1363/08/01 بصورت یک طبقه روي 

.ساختمان موجود جمعا دو اشکوبه صادر گردیده است
سند فوق به استناد صورت مجلس تفکیکی شماره 89376 مورخه 1380/12/16 که به استناد 
بالمانع هاي شماره 3/33/4319 مورخه 1380/09/05 و شماره 3/33/22189 مورخه 
:1380/10/25 شهرداري تنظیم گردیده به سه قطعه مجزا به شرح زیر تفکیک گردید

.قطعه اول بصورت پارکینگ به مساحت 12.48 مترمربع -1
.قطعه دوم بصورت انباري به مساحت 98.8 مترمربع -2

.قطعه سوم بصورت یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول به مساحت 125.44 مترمربع -3
طبق بررسی سوابق قبل از تنظیم صورت مجلس فوق الذکر از بابت تبدیل پارکینگ به مغازه 
به مساحت 22 مترمربع راي بدوي شماره 7052 مورخه 1374/11/21 و راي تجدید نظر شماره 

.7542 مورخه 1374/12/12 مبنی بر جریمه صادر گردیده است
.طی بازدید بعمل آمده انباري مذکور (قطعه دوم تفکیکی) بصورت تجاري استفاده می گردد
لذا حالیه با توجه به اینکه متقاضی درخواست دریافت سند مجزا جهت انباري مورد اشاره را 
دارد تنها انباري مورد اشاره را به اینجانب تعرفه نموده و همچنین با توجه به اینکه در 
شهرداري تنها سوابق 22 مترمربع از مغازه تجاري موجود است لذا داراي خالف به شرح زیر 

:می باشد
.تبدیل انباري به مغازه تجاري به مساحت 76.39 مترمربع.(سال وقوع تخلف1381) -1
(در خصوص این آیتم الزم به توضیح است مساحت وضع موجود بر اساس کروکی نقشه 
برداري ارائه شده توسط متقاضی در مجموع 98.39 مترمربع بوده که به مساحت 0.41 
مترمربع از مساحت مندرج در صورت مجلس تفکیکی کمتر می باشد و لذا مالك عمل 

.کروکی نقشه برداري وضع موجود قرار گرفته است)
احداث سرویس بهداشتی خالف ساز به مساحت 3.13 مترمربع (بر اساس کروکی نقشه  -2
برداري ارائه شده توسط متقاضی) در حیاط خلوت مشاعی حد شرقی.(سال وقوع تخلف 
1381).(همچنین الزم به توضیح است تنها راه دسترسی به حیاط مشاعی حد شرقی از مغازه 

.مورد ثبت است)
.با توجه به سال تخلف کسري پارکینگ ندارد

همچنین انباري مذکور که در وضع موجود کال بصورت تجاري مورد استفاده بوده و داراي 
.تابلو استاندارد می باشد و بصورت عکاسی مورد استفاده است
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.به استناد خط پروژه شماره 550 فاقد عقب نشینی می باشد
**********

احتراما سال وقوع اعالم شده توسط کارشناسان رسمی دادگستري (1379) مورد تایید 
.اینجانب نبوده و سال تخلف اعالم شده توسط اینجانب (1381) مورد تایید می باشد

**********
در پاسخ به نامه شماره ش ر - 112537 - 1399 مورخه 1399/06/18 دبیرخانه کمیسیون 
ماده صد و تصمیم شماره 2/99/15149 مورخه 1399/06/15 کمیسیون محترم ماده صد در 
خصوص قدمت بنا اعالمی و همچنین صورت جلسه تنظیمی شهرداري منطقه 2 که به 
پیوست پرونده است تاریخ تبدیل انباري به مغازه (به مساحت 76.39 مترمربع) سال 1379 

.درج می گردد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

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  
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  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/28 2/99/15378 تجدید 
نظر

امام خمینی 
-اعلم 
الهدي
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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 1.5 به 1 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  67,518,000(شصت و  هفت میلیون و  پانصد و  هجده هزار ) ریال 

صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 21.78  1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 15 مورخه 1371/03/02 بصورت 2 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 171 مترمربع و گواهی عدم خالف شماره 

.212569 مورخه 1394/11/28 صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام و بهره برداري (فاقد فعالیت کارگري) بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري ممهر به مهر سازمان نظام مهندسی توسط متقاضی داراي 

:اضافه بنا به مساحت کلی 21.78 مترمربع می باشد
.کاهش بنا در همکف به مساحت 3.62 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -1

.کاهش بنا در اول به مساحت 3.62 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -2
.کاهش بنا در دوم به مساحت 3.62 مترمربع.(به نسبت پروانه صادره) -3

اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت احداث راه پله و انباري به مساحت 21.78 مترمربع که  -4
از این مقدار به مساحت 9.22  مترمربع بصورت دو باب انباري و به مساحت 12.56 مترمربع 

.بصورت راه پله می باشد.(سال وقوع تخلف 1395)
.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1395) -5

.پارکینگ شماره 2 مورد تایید نمی باشد

.مشمول دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد
.رعایت آیتم هاي مربوطه چک لیست پایانکار نمی گردد

:ضمنا نواقص به شرح زیر می باشند
.عدم پوشش درز انقطاع -1

.عدم نصب صندوق پستی -2
.عدم نصب قسمتی از  نرده پله -3

.اجاري پارتیشن در پیلوت -4
متقاضی نامه شماره 973/131/13985 مورخه 1397/12/04 اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگري استان گیالن با شماره 256229 مورخه 1397/12/28 مبنی بر بالمانع 

//.بودن صدور پایانکار ارائه نموده است
*********************************

طی بازدید مجدد انجام شده صندوق پستی نصب شد، نرده راه پله و پارتیشن همکف اصالح 
//.شد ولی پوشش درز انقطاع هنوز اجرا نشده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در در طبقه سوم به صورت توسعه زیرشیروانی 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 
202,140,000(دویست و  دو میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 67.38  2.5
 

1200000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/27 2/99/15381 بدوي حاجی 
آباد(خیابان 
انقالب)-کو
چه گنجه 
اي

2-1-10139-92-1-0-0 311

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

رعایت عقب 
نشینی

15.  0
 

1200000  , 1389  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب ساختمان سه طبقه روي پیلوت در 
3 واحد مسکونی داراي پروانه ساختمانی به شماره 237 مورخ 1373/11/13 و گواهی پایانکار 
.به شماره درخواست 14908 مورخ 1376/07/23 (فاقد شماره پایانکار و تاریخ) می باشد
همچنین داراي پروانه اصالحی به صورت 3 طبقه در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 

.463.20 مترمربع می باشد
برابر نقشه برداري وضع موجود ارائه شده و مقایسه با نقشه هاي موجود در پرونده فنی 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 5.82 مترمربع -1
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 12.22 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 12.22 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به صورت توسعه زیرشیروانی به مساحت 67.38 مترمربع (سال  -4
وقوع 1389)

در وضع موجود اقدام به تبدیل سه واحد مسکونی به دو واحد مسکونی (با توجه به ایجاد  -5
.ارتباط بین طبقات دوم و سوم) گردیده است

همچنین بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تخریب انباري موجود در طبقه همکف و  -6
.احداث سه باب انباري در طبقه همکف گردیده است

.کسري پارکینگ ندارد -7
به استناد خط پروژه شماره 729 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 0.15 مترمربع از 

.اعیان هر طبقه می باشد
.حالیه متقاضی درخواست پروانه و پایانکار همزمان دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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09:09زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 8,400,000(هشت میلیون و  چهارصد هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 6  2
 

700000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/01 2/99/15385 بدوي خیابان 
شریعتی-زي
ر کوچه-بن 
بست 
جمشیدي

2-1-10007-65-1-0-0 312

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

5.5  0
 

2100000  , 1399  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/154-99/3/12 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري به صورت 
مشاع مشترك ششدانگ یکبابخانه با حق آبچک دیوار قسمت دوم حد شمالی و سوم حد 
شرقی بخانه مجاورین و حق مجري به خانه مجاور حد غربی و فاقد حقوق ارتفاقی (مطابق 

  .سند) می باشد

وضعیت موجود مکان فوق فاقد اعیان مسکونی  بوده و در انتهاي زمین مبادرت به احداث  
انباري بسطح تقریبی 6 متر مربع اقدام شده است سال محاسبه 1399

به استناد خط پروژه شماره 3000 به مساحت تقریبی 5.5 مترمربع از عرصه داراي عقب 
.نشینی می باشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

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

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

حسب 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 140287 مورخ 99/7/21 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 0.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 69,485,000(شصت و  نه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  پنج 

هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 66.75  0.5
 

3300000  , 1370
 , 1399

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

کاربري مربوطه

1399/07/28 2/99/15386 بدوي اول خیابان 
سعدي-کوچ
ه 

محمدي-بن 
بست آذر

2-1-10007-21-1-0-0 31
3

شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/72-99/2/14 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري داراي برگ 
اسناد رسمی  از نوع سند قطعی غیر منقول منضمه در 3 برگ  مورد معامله ششدانگ 

یکبابخانه بشماره ثبتی 3240  بوده و داراي بالمانع  شهرداري بشماره 
2/33/319493-97/7/8 از شهرداري صادر و بشماره 24475-97/7/25 در دفترخانه 
شماره 195 رشت ثبت گردیده است همچنین از بابت تعمیرات جزئی شامل :تعویض درب و 
پنجره و اجراي سقف کاذب و اصالح نماي معماري  داراي مجوز تعمیرات بشماره 

. 339195-98/7/23 میباشد
وضعیت موجود مالک مبادرت به تخریب قسمتی هایی از دیوارهاي باربر و استحکام آن با 
قوطی که مشمول تعمیرات کلی میگردد وهمچنین  کل حیاط را مسقف نموده و بصورت 

 .پارکینگ  و راهروي مسقف مورد استفاده قرار میگیرد
برابر   کروکی نقشه برداري  ارائه شده توسط مالک با مهر و اضاء  مهندس نقشه بردار آقاي  
مهندس علیرضا پاداش هوشیار  داراي پروانه اشتغال بشماره 00101-600-11 مساحت  اعیان 
همکف را بسطح 187/50 متر مربع و مساحت نیم طبقه را بسطح 19/18 متر مربع کال 

.بمساحت 206/68 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است
با توجه به بالمانع صادره و مطابقت آن با کروکی نقشه برداري ارائه شده موارد تخلف به 

: شرح زیر است
مساحت اعیان همکف برابر سوابق بالمانع از 146 متر مربع به 187/50 متر مربع افزایش  -1
یافته است  داراي اضافه بناي مازاد بر تراکم  بسطح 41/50 متر مربع بوده ( اضافه بناي اعالم 
شده بدلیل مسقف نمودن کل حیاط  و ادغام به سازه قدیمی  ویالئی بصورت پارکینگ و 

راهرو  )
 کاهش بنا در نیم طبقه بسطح 1/82 متر مربع نسبت به بالمانع -2

 سال محاسبه تخلف 1399 میباشد
به استناد خط پروژه شماره 2718 به مساحت تقریبی 9 مترمربع از عرصه، به مساحت 
تقریبی 16.25از اعیان و در مجموع به مساحت کلی 25.25 مترمربع داراي عقب نشینی می 

.باشد
 

 

31
3

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

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



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف  و طبقات به مساحت 656/64 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 

5,515,776,000(پنج میلیارد و  پانصد و  پانزده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  شش 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 656.64  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/27 2/99/15387 رسیدگ
ي 
 مجدد

خیابان 
تختی-کوچ
ه سهند

2-1-10122-25-1-0-0 314

با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري  محتویات و مستندات پرونده و گزارش 
شهرداري ، و گزارش کارشناس رسمی به شماره 135967 مورخ 99/4/15 ثبت دفتر 
شهرداري مرکز ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در زیرزمین  به مساحت 
205/46 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 2برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,380,691,200(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد میلیون و  ششصد و 
 نود و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 205.46  2
 

3360000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه یک طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري بر  روي پالك  فوق  پروانه 

ساختمانی شماره 340 مورخه 1390/12/28 بصورت 1 طبقه روي مغازه در 1 واحد مسکونی و 
1 واحد تجاري با زیر بنا کلی 326.80 مترمربع و اصالحیه مورخه  1392/7/10 بصورت 6 طبقه 
روي پیلوت و زیرزمین در 6 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري با زیر بنا کلی 2546.11 مترمربع 
صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت طبقه سوم بوده  تا این 
مرحله داراي اضافه بنا به مساحت کلی 862.10 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر 

:می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 205.46 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 169.34 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 103.28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 192.01 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 192.01 مترمربع -4

وضعیت موجود (تا این مرحله ساختمانی) با توجه به پروانه صادره و نقشه هاي معماري ارائه 
شده  کسري پارکینگ ندارد . (قابل ذکر است با توجه به عدم انجام دیوارچینی و تکمیل 
ساختمان و نامشخص بودن کاربري واحدها لذا در خصوص کسري پارکینگ متعاقبا قابل 

بررسی و تجدیدنظر خواهد بود)
.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره در زمان پایانکار الزامی می باشد

برابر پروانه اصالحی فوق الذکر بر روي زمین به مساحت 596/7 مترمربع صادر گردیده 
ولیکن حالیه با توجه به تجمیع سند مالکیت ملک مورد نظر با پالك مجاور مساحت عرصه به 

. 760.83 مترمربع افزایش یافته است
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. تراکم 

.اعطایی ندارد
.سال تخلف 1393 می باشد

----------------------------------
احتراما عطف بنامه شماره ش ر -199074-98/10/29 کمیسیون محترم شعیه ( 5)  اضافه 

: بناي مکان صدرالذکر  کالبسطح  862/10 متر مربع  شامل
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 205.46 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 169.34 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 103.28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 192.01 مترمربع -3

314
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 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 192.01 مترمربع میباشد -4
حالیه با توجه به دادنامه شماره 1706-98/7/16 دیوان محترم عدالت اداري و  بررسیهاي 
بعمل آمده و نظریه منضمه  کارشناسان رسمی دادگستري سال محاسبه تخلف  1393 اصالح 

.  میگردد
همچنین  با توجه بنامه شماره 199074-98/10/29 از دبیرخانه کمیسیون  ماده صد و با  
عنایت به درخواست  متقاضی که بشماره 171319-98/9/23 ثبت شهرداري گردیده است  و 
عنوان نموده  اصالح پروانه فوق الذکر بر اساس زمین قبل از تجمیع (596/70 متر مربع ) در 
منطقه 3 صادر شده و خواستار لحاظ تراکم ساختمانی بر اساس مساحت زمین تجمیعی  
بمساحت 760/83 متر مربع میباشد قابل ذکر است :  با عنایت  به مندرجات صفحه 

اصالحات پروانه ساختمانی صادره ، مالک مبادرت به تحویل بنچاق بنام حمزه علی دهقانی  و 
شرکاء  نموده است لیکن با توجه به تاریخ تنظیم اصالحات  فوق ( 92/7/10 ) و همچنین 
تاریخ بنچاق تجمیعی  ارائه شده (92/6/10) بنظر میرسد در تاریخ تنظیم اصالحات پروانه 
مساحت ملک  بصورت تجمیعی (760/83 متر مربع) بنام  نامبرده  بوده و به شهرداري نیز 

.اعالم گردیده 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 1.75 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 11,278,312(یازده میلیون و  دویست و  هفتاد و  هشت هزار و  سیصد و  
دوازده)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 39.66  1.75
 

162500  , 1377 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/23 2/99/15389 بدوي ضیابري--ك
سبدوست

2-2-10057-18-1-0-0 31
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 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 6,093,750(شش 
میلیون و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1.5
 

162500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 134956 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 1,261,000(یک میلیون و  دویست و  شصت و  یک هزار )  ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 77.6  0.1
 

162500  , 1377 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/23 2/99/15389 بدوي ضیابري--ك
سبدوست

2-2-10057-18-1-0-0 31
5

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

32  0
 

162500  , 1377  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت قطعه دوم از پالك 1248/96 به مساحت 
155.20 مترمربع برابر صورتمجلس تفکیک عرصه پالك می باشد. (اوقافی)

.در وضع موجود داراي یک باب اعیان بوده که از بابت آن مستنداتی رویت نگردید
به مساحت 77.60 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 39.66 مترمربع خارج تراکم می 
باشد.(سال وقوع تخلف برابر فیش برق ضمیمه 1377 می باشد) داراي یک باب کسري 

.پارکینگ می باشد
مساحت و ابعاد وضع موجود براساس کروکی نقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار 

.سازمان نظام مهندسی می باشد
به استناد خط پروژه شماره 750 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 32.00 مترمربع (20 

.مترمربع از عرصه و 12 مترمربع از اعیان) می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

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 یک برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 928,500(نهصد و  بیست و  هشت هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 6.19  1
 

150000  , 1374 تبدیل غیر مجاز 1399/11/08 2/99/15391 بدوي کسبخ    -
ولی 

عصر--جعف
ري   بن  
جعفري

2-3-10077-20-1-0-0 316

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

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 3,750,000(سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

150000  , 1374 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

7.32  0
 

150000  , 1374 1399/11/08 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15391 بدوي کسبخ    -
ولی 

عصر--جعف
ري   بن  
جعفري

2-3-10077-20-1-0-0 316

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه دو اشکوبه به شماره 12/6682 
.به مساحت 102.82 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیانات موجود داراي پروانه ساختمانی به شماره 35 مورخ 1373/03/04به صورت 
یک طبقه بر روي همکف در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 164 مترمربع می باشد. (الزم 
به توضیح است در زمان صدور پروانه ساختمانی پالك به صورت نسقی بوده است)

به استناد نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر برخالف مدلول 
:پروانه می باشد

کاهش بنا در همکف (بناي اصلی) به مساحت 0.28 مترمربع -1 -1
اضافه بنا به مساحت 1.41 مترمربع با توجه به احداث سرویس بهداشتی در حیاط  -2-1

خلوت حد جنوبی
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.04 مترمربع -2

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به بناي مفید مسکونی به مساحت 2.23  -3
مترمربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید مسکونی در طبقه اول به مساحت  -4
2.55 مترمربع

یک باب کسري پارکینگ. (الزم به توضیح است برابر نقشه هاي پروانه ساختمانی یک  -5
باب پارکینگ ترسیم گردیده است و با توجه به عدم امکان جانمایی پارکینگ در نقشه 

برداري ارائه شده داراي یک باب کسري می باشد)
.سال وقوع تخلف 1374 می باشد

به استناد خط پروژه شماره 728 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 5.70 مترمربع از 
.اعیان همکف و طبقه اول و به مساحت 1.62 مترمربع از عرصه می باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم بانک دارد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همزمان ساز در زیرزمین به مساحت 6.25 مترمربع، اضافه بنا ي 
طبقه سوم به مساحت 90.32 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 311.65 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 0.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 726,631,600(هفتصد و  بیست و  شش میلیون و  ششصد و  سی و  
یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 408.22  0.5
 

3560000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/21 2/99/15392 بدوي امالك 53 و 
55 اعیان 
هاي 
ملک142 
هستند-حاف
ظ--قلمستا
ن

2-2-20083-55-1-0-0 31
7

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز طبقه اول، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.75  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 7,609,500

(هفت میلیون و  ششصد و  نه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2.85  0.75
 

3560000  , 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:

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



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 240 مورخ 1393/12/28به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 765.96 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:149.55 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا از بابت احداث زیرزمین به مساحت 32.85 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.45 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.85 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.08 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 90.32 مترمربع -5

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر سطح اشغال و خارج از  -6
.طول 60درصد در همکف به مساحت 311.65 مترمربع میباشد

سطح اشغال بر اساس راي کمیسیون ماده پنج  47.60 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
. موجود 47.77 درصد است

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد

طبق بند 13 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/3/28 با درخواست مذکور از بابت تغییر 
جانمایی بنا برابر سایت پیشنهادي با رعایت 5متر فاصله از حد شمالی پالك از بر کوچه 8

متري و رعایت 2متر فاصله از حد شرقی و 2متر فاصله از حد غربی به منظور احداث بناي 3
طبقه مسکونی بر روي پیلوت مجموعا یک واحد مسکونی با رعایت سطح اشغال به میزان 
47/6 %سطح کل عرصه با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و رعایت سایر 

.ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 52.91 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
1.87 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11074 مورخ 

1396/08/13 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11483 مورخ 1396/11/09 بوده و حالیه داراي مابه 
:التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا از بابت احداث زیرزمین به مساحت 6.25 مترمربع(همزمانساز- سال تخلف  -1
(1395

کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.78 مترمربع(نسبت به راي) -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.85 مترمربع(همزمانساز- سال تخلف 1395) -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 90.32 مترمربع(سال تخلف 1396) -4

31
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر سطح اشغال و خارج از  -5
طول 60درصد در همکف به مساحت 311.65 مترمربع میباشد.(همزمانساز- سال تخلف 

(1395
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.87  -6

مترمربع(نسبت به راي)

همچنین از بابت موارد فوق نیز داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 به شماره 
2/99/15543 مورخ 1399/09/16 بوده که طی آن در خصوص تراکم اعطایی به مساحت 
311.65 مترمربع اعالم نموده: نظر به بازدید میدانی صورت گرفته توسط اعضا و با توجه به 
اقدام مالک در احداث بنا با بهره گیري از انرژي هاي تجدیدپذیر (ساختمان سبز) و به جهت 
حفظ محیط زیست ،با عنایت به محتویات پرونده ،مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی 

// ".معترض در الیحه دفاعیه ،ضمن نقض راي بدوي به رد آن اظهارنظر می گردد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 

131888 مورخ 1399.07.12 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6.480.000 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 1,296,000(یک میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11.04  0
 

150000  , 1373
 , 1374

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

کاربري مربوطه

1399/07/29 2/99/15393 بدوي خیابان 
طالقانی ، 
مسجد 
الفتح 
چمارسرا

2-2-10193-1-1-6-0 31
8

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی عرصه و اعیان یک باب دکان از پالك 1846 از 
.موقوفه مسجد الفتح  می باشد

در وضع موجود برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مساحت مغازه برابر 19.40 
مترمربع و مساحت بالکن برابر 6.84 مترمربع می باشد. فاقد فعالیت شغلی و فاقد تابلو می 

.باشد
برابر گزارش شماره 22571 سال 1373مغازه مزبور به مساحت 15.20 مترمربع پس از تخریب 
مجددا احداث گردیده است. قابل ذکر است برابر گزارش مزبور پالك فاقد بالکن می باشد. 
پس از گزارش مزبور بالمانع شماره 2/33/22571 مورخ 1373/12/01 می باشد

با توجه به نقشه برداري ارائه شده داراي مابه التفاوت به مساحت 4.20 مترمربع در مغازه (به 
صورت همزمانساز)می باشد. لیکن درخصوص احداث بالکن با قدمت سال 1374 مستنداتی 

.رویت نگردید
.به استناد خط پروژه شماره 2148 فاقد عقب نشینی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در 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  2/25 به 1/75برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
 508,620,000(پانصد و  هشت میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم 

می دارد.  

جریمه 86.5  1.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/08/05 2/99/15397 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-کوچ
ه طباطبایی

2-2-10171-35-1-0-0 319

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 
1,065,884,400(یک میلیارد و  شصت و  پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار 

هزار و  چهارصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 140.99  2.25
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/25 مورخ 1397/05 /11بصورت 2 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 415.26 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا به  مساحت کلی 227.49متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 16.47 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 16.47 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 16.47 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم بصورت طبقه مازاد   به مساحت 140.99متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 8.62 متر مربع -5

احداث اطاق در زیر شیروانی به مساحت 37.09 متر مربع (شایان ذکر است با توجه به -6
طرح تفصیلی جدید که مساحت  کمتر از 60 متر مربع به عنوان واحد تلقی نمیگردد  

مساحت 37.09 به عنوان یک اطاق در نظر گرفته میشود)
با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 6 متر مربع کسري فضاي سبز دارد ولی کسري -7

 .فضاي باز ندارد
با توجه به پروانه صادره سطح اشغال 60% و با توجه به تخلفات صورت گرفته سطح اشغال -8

.65% میباشد
سال وقوع تخلف 1398

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

*********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد 

  . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده  است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص تخلف 
ساختمانی خانم نسا نصرالهی موضوع گزارش شهرداري منطقه 2 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 32,218,200
(سی و  دو میلیون و  دویست و  هجده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 112.86  3
 

50000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/30 2/99/15399 تجدید 
نظر

-
منظریه--نع
متی

2-3-10076-11-1-0-0 320

  در خصوص عقب نشینی، و در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها 
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

9  0
 

50000  , 1370  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  ملک فوق الذکر  بصورت شش دانگ یک باب خانه (طبق سند 
 .مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

وضع موجود بصورت  خانه ویالئی  (دوبلکس به انضمام بهار خواب در طبقه بهار خواب در 
.طبقه دوم میباشد

مک سابقا بصورت نسقی بوده که  سند دریافت نموده اند. از بابت  اعیانات هیچ گونه 
بالمانعی ارائه داده نشده است (مساحت اعیانات با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از 

(طرف متقاضی میباشد
با توجه به مساحت عرصه کال خارج تراکم می باشد. (سال وقوع با توجه به نامه اداره برق به 

(شماره 99/24360 مورخ 139903/27 سال 1370
شایان ذکر است که با توجه به سند ارائه داده شده از طرف متقاضی مساحت عرصه 42 متر 
مربع  ذکر شده که با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی  و اینکه کل 

زمین داراي اعیان بوده  داراي مساحت 42.47 متر مربع بوده و وضع موجود به مساحت 0.47
. متر مربع بیشتر از سند مالکیت  بوده که در صورت صالحدید نیاز به اصالح سند را دارد

 .با توجه به تامین پارکینگ کسري پارکینگ ندارد

به استناد خط پروژه شماره 2291 به مساحت تقریبی 9 متر مربع از اعیان در تعریض قرار 
 .دارد

مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا چهارم، هر یک به مساحت 36.38 مترمربع، 
اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 38.37 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 
مساحت 4.92 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,891,596,000(یک میلیارد و  هشتصد و  

نود و  یک میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 225.19  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/02 2/99/15413 تجدید 
نظر

-
تختی-کوچ
ه 

نوبنیاد-تحو
یلداري

2-1-10035-9-1-0-0 321

در خصوص تراکم اعطایی، راي بدوي عیناً تأیید می گردد. ردتخلف 3.52  0
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 220مورخ 1393/12/28 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی  به مساحت کلی 499.21 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه در مرحله اتمام سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:220.27 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 36.38 مترمربع ( سال وقوع 1399) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.38 مترمربع (سال وقوع 1399) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.38 مترمربع (سال وقوع 1399) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.38 مترمربع (سال وقوع 1399) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 36.38 مترمربع (سال وقوع 1399) -5
اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 38.37 مترمربع (سال وقوع 1399) که ازاین مقدار -6

.به مساحت 21.44 مترمربع از بابت احداث انباري زیر شیروانی می باشد
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -7

طبقات به مساحت مجموعاً 4.92 مترمربع (سال وقوع 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري باالي 5 مترمربع در زیرشیروانی  به -8

مساحت 1.44 مترمربع (صرفا مشمول عوارض درامدي)
مطابق تبصره 7 دفترچه ضوابط شهر رشت داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 3.52 -9

مترمربع می باشد
.کسري پارکینگ ندارد -10

.الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله 1.50متر می باشد
مشمول ضوابط سیماي شهري میگردد. و نماي جانبی اجرا گردیده است

با توجه به عملیات ساختمانی وعدم کف سازي اظهار نظر درخصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا 
.اعالم میگردد

برابر بررسی بعمل آمده با عنایت به افزایش عرض در پارکینگ ( در حد شمال و جنوب ) و  
تامین دو واحد پارکینگ جهت یک واحد مسکونی مشمول پرداخت عوارض دو باب کسري 
.پارکینگ میگردد(درزمان پروانه و وضع موجود بدون فضا جهت پارك حاشیه اي بوده است)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54.94 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 75.86 درصد می باشد
. حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

/////////////////////////////////////////////////////////////////
 .الزم به ذکر است عرض درب پارکینگ در  نقشه معماري ارائه شده اصالح گردید
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برابر نقشه معماري اصالحی  با توجه به افزایش تعداد 2 باب پارکینگ عرض درب هاي 
 پارکینگ مجموعا برابر زمان پروانه ارائه گردیده است

 مضافا اینکه با توجه به مرحله ساختمانی  درب هاي  پارکینگی نصب  نگردیده است

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 2 گانه بهداشتی و شهرسازي 

، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 
142751 مورخ 99/7/24 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول 
بهداشتی ، عدم پیشروي به سمت خیابان ، رعایت عقب نشینی 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 2.75  برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 4,711,446,300(چهار میلیارد و  هفتصد و  یازده میلیون و  چهارصد و  چهل و  

شش هزار و  سیصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 520.1  2.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/08/06 2/99/15415 تجدید 
نظر

خیابان  امام 
خمینی- 
روبروي 
هتل 

پامچال-کو
ي بو علی 
سینا

2-3-10115-1-1-0-0 32
2

ضمنا در خصوص 3 باب کسري پارکینگ ، با توجه به گزارش کارشناس شهرداري و 
جریمه سایبان ، ضمن نقض راي بدوي ، موضوع کسري پارکینگ منتفی میگردد .

ردتخلف 100  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/65 مورخه 1398/06/12 بصورت5  طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.10واحد مسکونی و به مساحت کلی 1387.86 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 496.75 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 92.94 مترمربع که از این مقدار به مساحت 16.02  -1
مترمربع به صورت سایبان فلزي غیرهمگن متصل به سازه می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1398
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 76.92 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 76.92 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 76.92 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 76.92 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -5
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 76.92 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -6
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 19.21 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -7

(در هر طبقه (اول الی پنجم) در زمان صدور پروانه به مساحت 6.94 مترمربع  بصورت تراس 
(در مجموع به مساحت 34.7 مترمربع) ارائه گردیده بود که در تراکم و سطح اشغال لحاظ 
.نگردید و حالیه در وضع موجود اجرا نگردیده لذا بصورت کاهش زیر بنا محسوب می گردد)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -8
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 23.35 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.2.70 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.38 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

با توجه به قرار گیري 5 باب پارکینگ زیر سایبان خالف ساز و عدم پذیرش آن حالیه  -10
.داراي 4 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد

قابل ذکر است در صورت جریمه سایبان خالف ساز مذکور از 5 باب پارکینگ مذکور جانمایی 
 3 باب آن با توجه به ضوابط درب و رعایت پارکینگ حاشیه اي زمان صدور پروانه ،مورد 
تایید قرار می گیرد و در هر صورت جانمایی پارکینگهاي 1 و 2 پس از جریمه ي سایبان نیز 
مورد پذیرش نمی باشد. ( در این صورت داراي یک  باب کسري پارکینگ مسکونی می 

باشد.)
همچنین در خصوص سایر پارکینگ ها نیز متعاقبا و پس از کفسازي و آزمایش میدانی قابل 
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.بررسی مجدد می باشد
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوار چینی محوطه در خصوص رعایت عقب نشینی متعاقبا اظهار نظر  -13
.می گردد

به مساحت 12.17 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 92.92  -14
.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد..(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60.23 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -15
.موجود 86.62 درصد می باشد

الزم به توضیح است سابقا ملک مورد ثبت بصورت غیابی و تقریبی گزارش و به کمیسیون 
محترم ماده صد ارسال گردید که بر اساس آن اعضاء محترم تصمیم شماره 2/98/14115 
مورخه 1398/10/29 را صادر و متعاقب آن نامه شماره ش ر - 207003 - 1398مورخه 

.1399/02/30دبیرخانه کمیسیون به شهرداري منطقه ارسال گردید
.مراتب جهت دستور 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 یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 14,850,000(چهارده 

میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

297000  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/10 2/99/15416 بدوي الکانی-روبر
وي بانک 
 ملی
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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 140286 مورخ 99/7/21 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 546/770/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 109,354,000
(یکصد و  نه میلیون و  سیصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می نماید .

جریمه 54.57  0
 

297000  , 1372
 , 1380

تبدیل غیر مجاز

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 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,675,200(یک میلیون و  ششصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 6.98  2
 

120000  , 1372 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی یک باب خانه به شماره 688 باقیمانده با حق آبچک 
دیوار حد جنوب و غرب به خانه هاي مجاورین و همچنین آبچک حد شرقی به کوچه شماره 
688/3 و دریچه هاي تحتانی و فوقانی حد مزبور برابر سند مالکیت (فاقد مساحت و حدود 

.اربعه) می باشد
در وضع موجود پالك مزبور به صورت یک باب ساختمان دو اشکوبه (همکف دو باب مغازه و 
ورودي مسکونی، طبقه اول به صورت بالکن مغازه و یک واحد آپارتمان و طبقه دوم به صورت 

.یک دستگاه آپارتمان) می باشد
از بابت پالك داراي صورت مجلس تفکیکی به شماره 27519 مورخ 1373/05/22 بوده که در 

.آن بالمانع شماره 2/33/2119 مورخ 1373/04/30 قید گردیده است
:برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی پالك داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 2/75 مترمربع (به صورت همزمانساز، سال وقوع  -1
(1372

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 42/50 مترمربع (از این مقدار به مساحت 2/10 مترمربع  -2
به صورت اضافه بنا  همزمانساز مسکونی، سال وقوع 1372 و  به مساحت 38/82 مترمربع به 
صورت توسعه بالکن تجاري و به مساحت 1/58 مترمربع به صورت احداث راه پله تجاري، 

سال وقوع 1380)
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4/23 مترمربع (به صورت مسکونی و همزمانساز، سال  -3

وقوع 1372)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 12/07 مترمربع (سال  -4

وقوع 1380)
یک باب کسري پارکینگ تجاري (یک باب با توجه به تبدیالت و توسعه بناي تجاري  -5

صورت گرفته در سال 1380)
به استناد طرح تفصیلی از بر خیابان الکانی فاقد عقب نشینی می باشد. همچنین برابر اسناد 
مالکیت بخشی از پالك در حد شمالی به کوچه اختصاصی 688/3 منتهی می گردد که با 
توجه به خط پروژه شماره 2048 طراحی شده، با توجه به عدم طراحی و قرار دادن گذر در 
طرح تفصیلی مصوب و دسترسی مناسب کلیه پالك ها از گذرهاي دیگر طرح تفصیلی 
مصوب به صورت حفظ وضع موجود مالك عمل است. الزم به توضیح است در وضع موجود 
کوچه اختصاصی مزبور داراي درب رو به پیاده بوده که محل تردد و ورودي طبقات از کوچه 

.اختصاصی مزبور می باشد
قابل ذکر است واحد مسکونی موجود در طبقه اول سابقا به صورت کافی شاپ مورد استفاده 
بوده که با توجه به بازدید مجدد جمع آوري گردیده است. همچنین در مغازه شماره 2 سابقا 
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داراي دسترسی به بالکن به صورت باالبر بوده که در وضع موجود اقدام به حذف باالبر و 
.احداث راه پله گردیده است

.گزارش مزبور در مورخ 1399/02/22 بروزرسانی گردیده است
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

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 84409 مورخ 99/5/11 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 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,847,228,000(یک میلیارد و  هشتصد و  چهل و  هفت میلیون و  

دویست و  بیست و  هشت هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 297.94  2
 

3100000  , 1398 تبدیل پیلوت به مسکونی 1399/08/10 2/99/15418 بدوي بلوار 
بهشتی-خیا
بان 

ولیعصر-کو
چه اکبري

2-3-10045-52-1-0-0 32
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 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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه خانه ویالیی (مطابق فروش نامه 
.عادي (نسق)) می باشد

حالیه طی بازید بعمل آمده متقاضی بصورت خالف و بدون اخذ پروانه اقدام به احداث بنا 
بصورت دو طبقه روي سوئیت در 3 واحد مسکونی نموده است لذا با توجه به ارائه کروکی 

:نقشه برداري توسط متقاضی داراي خالف به شرح زیر می باشد
.مساحت زیر بنا در مجموع 363.63 مترمربع بوده که کل این مقدار داخل تراکم می باشد
همچنین از بابت احداث بنا در همکف به مساحت 108.13 مترمربع داراي راي شماره 

2/98/13915 مورخه 1398/08/11 کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر جریمه می باشد لذا 
داراي مابه التفاوت بصورت اضافه خالف به مساحت 255.5 مترمربع می باشد.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
ضمنا قسمتی از همکف نیز به مساحت 42.44 مترمربع به مسکونی (سوئیت) تبدیل گردیده 
است.(سال وقوع تخلف 1398). قابل ذکر است براساس ضوابط طرح تفصیلی حداقل 
مساحت واحد مسکونی 60 مترمربع می باشد که سوییت مورد نظر فاقد حداقل مساحت 

.مورد اشاره می باشد
.داراي دو باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)

.راه پله به بام نیز اجرا نگردیده است
.به استناد خط پروژه 2154 فاقد عقب نشینی می باشد

.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 21.78 مترمربع، اضافه بناي در طبقات اول و 
دوم، هر طبقه به مساحت 30.02 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 

12.77  مترمربع، که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 945,900,000(نهصد و  چهل و  پنج میلیون و  نهصد هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 94.59  2
 

5000000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/17 2/99/15423 بدوي خیابان 
الکانی-کوچ
ه امین 
اصغري-بن 
بست اول

2-2-10019-131-1-0-0 32
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/208 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 482.90 مترمربع صادر 
گردیده است.همچنین داراي تمدید پروانه به شماره ارجاع 643076 مورخ 1398/12/19 می 

.باشد. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 81.82 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21.78 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 8.24 مترمربع  -1
ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی 

محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.02 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.02 مترمربع (الزم به توضیح است در طبقه مزبور  -3
داراي تراس روباز به مساحت 65.91 مترمربع می باشد)

کاهش بنا با توجه به عدم اجراي طبقه سوم به مساحت 108.50 مترمربع -4
کاهش بنا با توجه به عدم اجراي راه پله و آسانسور به مساحت 48.90 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 12.77 مترمربع (عرض باقیمانده پاگرد راه پله برابر 2.47 متر می باشد)

کاهش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 1 واحد -7
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

برابر پروانه صادره سازه به صورت فلزي بوده لیکن در وضع موجود به صورت بتنی می  -9
.باشد

.کسري فضاي باز و فضاي سبز ندارد -10
.با توجه به نقشه معماري کسري پارکینگ ندارد -11

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد و عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز 
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 
متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود داراي یک 

.باب پارکینگ حاشیه اي) لذا مشمول عوارض کسري پارکینگ نیز نمی گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 76.50 درصد می باشد.(به میزان 16.50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 2/87 متر مربع با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 19,286,400(نوزده میلیون و  دویست و  هشتاد و  شش هزار 
و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم می گردد و در خصوص  مساحت 
4/77 متر مربع سایبان با ستناد تبصره یک ماده صد به قلع بنا محکوم می گردد.  

جریمه 7.64  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/26 2/99/15431 بدوي پل عراق 
-کوچه 
 روشن بین

2-3-10097-58-1-0-0 32
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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 طبقات اول الی سوم و زیر شیروانی و کاهش راه پله و  

افزودن به بناي مفید  با ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 163,161,600
(یکصد و  شصت و  سه میلیون و  یکصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.28  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/52 مورخ 1398/05/15 بصورت 3
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 775.5 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 23.75 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 7.64 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 4.77 متر  -1

.مربع بصورت سایبان  میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 2.87 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 2.87 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 2.87 متر مربع-4
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 7.5 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول تا سوم به مساحت 7.05متر مربع(عرض راه پله 2.8 متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 1.12 متر -7
 مریع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد در طبقه دوم به -8
 مساحت 80.84متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد در طبقه سوم به -9
 مساحت 80.84متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت -10
0.26 متر مربع (صرفا شامل عوارض درامدي)

داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی  میباشد (با توجه به اینکه پارکینگ شماره 3 به  -11
مساحت 4.77 متر مربع در زیر سایبان بوده و در صورت جریمه توسط کمیسیون محترم  

ماده صد در خصوص سایبان احداث شده پارکینگ مورد تایید میباشد.)
با توجه به تخلفات صورت گرفته به  مساحت 5.06 متر مربع کسري فضاي باز و به -12

 .مساحت 0.94 متر مربع کسري فضاي سبز را دارد
.سطح اشغال طبق پروانه صادره 72.26% و با توجه به تخلفات صورت گرفته 75.30% میباشد

سال وقوع تخلف 1399
*********************************************************
*********************************************************
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**********************************************
همچنین با توجه به پروانه صادره که یک درب 2.5 متر و یک درب 3 متري مجاز بوده و 
پارکینگهاي شماره 1و 6 با احداث درب 2.5 متري جدید مورد تایید بوده مشمول عوارض 
درامدي میگردند(شایان ذکر است که پارك حاشیه اي که در زمان پروانه بوده  در وضع 

موجود نیاز رعایت میگردد)

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد 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 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/11 2/99/15432 بدوي باقرآباد-روب
روي 
ساختمان 
سامان

2-1-10012-6-1-0-0 32
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت توسعه بنا در همکف با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

289,788,000(دویست و  هشتاد و  نه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هشت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.37  4
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
142255 مورخ 1399.07.23 هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 26.119.500.000 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 5,223,900,000(پنج میلیارد و  دویست و  

بیست و  سه میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 168.14  0
 

3100000  , 1399 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  بر روي پالك فوق  بشماره ثبتی 30/2و30/1 پروانه ساختمانی  
بشماره 99-99/1/20 بصورت یکطبقه در یک واحد مسکونی بمساحت کلی 129/52 متر مربع 

 از شهرداري دریافت نموده است
ساختمان فوق در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري میباشد.حالیه بر خالف مدلول پروانه 

: اقدام به ساخت 2 باب مغازه نموده و داراي تخلفات به شرح زیر نموده است
اضافه بنا در همکف بسطح  22.75متر مربع (شایان ذکر است که  طبق پروانه صادره  -1

بارانداز به مساحت 16.64 متر مربع اجرا نشده است )
تبدیل مسکونی به دو باب مغازه (تبدیل مسکونی به تجاري)به مساحت 135.63متر مربع  -2

 به تجاري
 تبدیل محوطه مسکونی بسطح 31.09 متر مربع به محوطه تجاري-3

  به جهت تبدیل داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري-4
 سال محاسبه تخلف 1399 میباشد

سطح اشغل در زمان صدور پروانه 72.46% بوده که با توجه به تخلف صورت گرفته %81.38 
 .میباشد

****************************************
از بابت اضافه بنا در همکف به مساحت 23.27 متر مربع -تبدیل غیرمجاز به مساحت 

136.25 متر متر مربع و تبدیل مسکونی به محوطه تجاري به مساحت 31.89 متر مربع - و 3
 باب کسري پارکینگ داراي راي جرمیه به شماره 2/99/15422 مورخ 1399/08/11 بوده که 

 .بپیوست مدارك میباشد
حالیه با توجه به تغییر در مساحت نقشه برداري به دلیل خطا در محاسبه یابی داراي مابه 

:التفاوت به شرح زیر میباشد
 کاهش بنا نسبت به راي صادره از بابت اضافه شدن همکف به مساحت 0.52 متر مربع-1

کاهش بنا نسبه به راي صادره از بابت تبدیل مسکونی به تجاري در همکف به مساحت -2
 0.62 متر مربع

کاهش بنا نسبت به راي صادره از بابت تبدیل محوطه مسکونی به حیاط تجاري به -3
 مساحت 0.8 متر مربع

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

بررسی ضوابط سرویس بهداشتی متعاقبا بررسی میگردد
با توجه به ساخت کل ملک بصورت تجاري کسري مشمول کسري فضاي باز نمیگردد و 

.کسري فضاي سبز ندارد
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 رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
رعایت ضوابط سرویس بهداشتی میگردد

. مشمول نما و منظر شهري میگردد و نماي مغازه بصورت سنگ اجرا شده است

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 33,165,000(سی و  سه میلیون و  یکصد و  شصت و  پنج 
هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 3.35  3
 

3300000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/17 2/99/15433 بدوي الکانی-خ 
17 شهریور 
-چهار راه 
- چهل تن

2-2-20088-119-1-4-0 32
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ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

2.7  0
 

3300000  , 1392  عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکباب مغازه قطعه چهارم 
تفکیکی برابرسند اجاره مستقل به شماره 138648 مورخ 1382/07/07 میباشد

مغازه فوق داراي فعالیت شغلی میوه فروشی و فاقد تابلو بوده و از بابت مغازه به مساحت 11.6
 مترمربع  و بالکن به مساحت 6.95 داراي بالمانع مندرج در سیستم می باشد

مساحت وضع موجود باستناد کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
حالیه برابر بازدید بعمل آمده و همچنین نقشه برداري ارائه شده اقدام به احداث بالکن 
سرتاسري به مساحت 10.30 متر مربع  گردیده و از بابت مابه التفاوت بالکن احداثی ( به 

مساحت 3.35 مترمربع ) بالمانعی ارائه نگردید (سال وقوع تخلف 1392)
باستناد خط پروژه شماره 747 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 2.70 مترمربع می 

باشد
مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  در همکف به مساحت 39/55 متر مربع  و طبقات اول تا سوم هریک به 

مساحت 49/65 متر مربع ،  بااعمال  ضریب2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 
بمبلغ 1,583,400,000(یک میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  چهارصد هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 188.5  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/08/19 2/99/15434 تجدید 
نظر

خیابان 
مطهري-کو
چه محمد 
نژاد

2-3-10223-30-1-0-0 32
9

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 2/97/60 مورخ 1397/08/12به 
صورت 3 طبقه مسکونی بر روي پیلوت و به مساحت کلی 821.7 مترمربع می باشد. حالیه 

.ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 188.50 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 39.55 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 49.65 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 49.65 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 49.65 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 35.43 مترمربع -5
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -6

با توجه به تخلفات مزبور منجر داراي کسري فضاي باز به مساحت 40.50 مترمربع می  -7
.باشد

با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي سبز به مساحت 21.72 مترمربع می  -8
.باشد

.برابر نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد-9
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد و عرض دهانه دروازه، در تامین فضا جهت 
پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است. لیکن 

.مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.40 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 74.90 درصد می باشد.(به میزان 12.50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
گزارش مزبور با توجه به تصمیم شماره 2/99/15155 مورخ 1399/06/15 شعبه پنجم 

.کمیسیون ماده صد، با توجه به همکاري مالک تنظیم گردیده است

32
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به 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 138237مورخ99/07/19 ارزش سرقفلی مغازه قبل از 
تعمیرات 628.000.000 ریال  و بعد از تعمیرات انجام گرفته 698.650.000 ریال برآورد 
گردیده و مابه التفاوت دوحالت  به مبلغ 70.650.000 ریال تعیین میگردد، که مغایرتی 
با اوضاع و احوال قضیه نداشته و ضرورتی به نقض نظریه فوق و  ارجاع امر به هیات 

سه نفره نمی باشد لذا ضمن رد اعتراض شهرداري  ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 14,130,000

(چهارده میلیون و  یکصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.57  0
 

3300000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1399/08/10 2/99/15435 رسیدگ
ي 
 مجدد

انبار -
نفت-باقرآبا
-د

2-1-10043-2-1-3-0 33
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 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1395  کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما طی بازدید بعمل آمده با ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  ناحیه یک بر روي 
پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري  داراي سند مالکیت بشماره ثبتی 156/4 
بصورت ششدانگ هر یک از پنج باب مغازه به مساحت 78/25 مترمربع قطعه هشتم 
از بابت .تفکیکی بوده  وضع موجود 4 باب مغازه موجود بوده و همگی فاقد بالکن می باشند
مکان .مغازه ها داراي بالمانع (مجوز تعمیرات) به شماره 211767 مورخ 1394/08/04 می باشد
مورد بازدید مغازه دوم از حد شمال  بسطح  15/57 متر مربع  فاقد بالکن بر خالف مدلول 
مجوز تعمیرات صادره به شماره 211767 مورخ 1394/08/04 که شامل تعمیرات جزیی از 
جمله کاشی کاري و تعویض حلب سربندي و همچنین رنگ امیزي مغازه  بوده به صورت 
خالف نسبت به ساخت اسکلت مغازه به صورت فلزي (قوطی)  و تعویض کامل سربندي   با 
اسکلت فلزي و افزایش ارتفاع مغازه حدودا یک متر و دیوارچینی مجدد مغازه مورد نظر 
 اقدام نموده است.و همچنین به جهت احداث مجدد  داراي یکواحد کسري پارکینگ میباشد
به استناد گواهی کارشناس خط پروژه مندرج در سیستم و مصوبه   : الزم بذکر است

کمیسیون ماده 5 مورخ 87/10/24 و خط پروژه شماره 415  در محدوده حریم طرح تختی به 
..معلم  در بلوك 57 قرار دارد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول الی سوم با ضریب 2.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 205,296,000(دویست و  پنج میلیون و  دویست و  نود و  

شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 24.44  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/10 2/99/15440 بدوي بلوار امام 
خمینی -بن 
بست الله

2-3-10063-74-1-0-0 33
1

توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/102 مورخ 1398/08/26 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 779.80 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:219.95 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.11 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.11 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.11 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.11 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 195.51 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 6.79 مترمربع -6

. رعایت فضاي سبز و باز می گردد -7
.تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است -8

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 67.10 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ 

بایستی عوارض درآمدي یک باب پارکینگ را پرداخت نماید.)
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

داراي گزارش گواهی عدم خالف به شماره 344594 بوده و این گزارش براساس نامه شماره 
 1399-129621-ش ر مورخ 1399/07/08 تنظیم گردیده است

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

52.1  0
 

1020000  , 1399 1399/08/24 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15446 بدوي خیابان 
مطهري - 
ساغریسازا
ن - جنب 
خانه 
فرهنگ 
گیالن

2-3-10208-148-1-0-0 33
2

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 3 به صورت یک 
.واحد مسکونی وسه باب مغازه بوده و به مساحت 190 متربع برابرسند مالکیت می باشد

داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد همچنین  داراي مجوز تعمیرات جزیی به  
.شماره 344137 می باشد

با توجه به گزارش مامورین ناحیه بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات کلی شامل 
.تعویض سربندي واحدمسکونی گردیده است

.سال وقوع تخلف 1399 می باشد 
به استناد خط پروژه شماره 566 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 52.10 مترمربع از 
.اعیانات  می باشد ( کل مغازه ها درتعریض می باشد) که رعایت نگردیده است

..کسري پارکینگ ندارد
شایان ذکر است که این گزارش پیرو نامه شماره ش ر 79911مورخ 99/5/5 دبیرخانه محترم 

.کمیسیون ماده صد  مبنی بر ارایه گزارش  تکمیلی تهیه شده است

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  1,219,352,400(یک میلیارد و  دویست و  نوزده 
میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 161.29  2.25
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/24 2/99/15475 تجدید 
نظر

ساغریسازا
ن-آل بویه

2-3-10193-121-1-0-0 33
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/96/178 مورخ 1396/12/23 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 351.97 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:151.15 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 36.38 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.38 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.38 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.38 مترمربع -4
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.63 مترمربع -5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت 10.14 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.50 متر می باشد.)

داراي بناي مازاد برتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -7
مساحت 2.36 مترمربع(این مورد صرفا بایستی بصورت درآمدي پرداخت شود.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 88.12 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
به مساحت 44.63 مترمربع کسري فضاي باز و به مساحت 26.20 مترمربع کسري فضاي سبز 

.دارد
//.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
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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 1  0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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  
2/5به 2برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  452,659,200(چهارصد و  
پنجاه و  دو میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.

جریمه 67.36  2
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تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/24 2/99/15476 تجدید 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/99/49 مورخه 1399/04/24 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر 

.در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 380.65 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت (سقف چهارم) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 67.12 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.78مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.عدم اجراي زیرشیروانی تا این مرحله به مساحت کلی 39.41  مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -6
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.24 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه 

.پله 2.56 متر است).(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 68.57 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -7

.مسکونی از 2 واحد به 3 واحد.(سال وقوع تخلف 1399)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.رعایت حد نصاب فضاي سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -11

.به مساحت 31.22 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد -12
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13

.موجود 83.76 درصد می باشد
**********

.در تارخ 1399/09/29 گزارش فوق الذکر یروز گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده 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 404,880,000(چهارصد و  چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 48.2  2.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/91مورخ 1398/08/08بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3واحد مسکونی به مساحت کلی 460.04متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 48.2متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 12.05متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 12.05متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 12.05متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 12.05متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 18.14 متر مربع-5
 .کسري فضاي باز و سبز ندارد

 .کسري پارکینگ ندارد 
سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 72/78% و با توجه به تخلف صورت گرفته %79.21 

.میباشد
سال وقوع تخلف 1399

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

*********************************************
 .سرویس بهداشتی  در پیلوت در زیر راه پله میباشد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ونما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
حالیه با توجه به ارجاع پرونده بصورت غیابی به کمیسیون ماده صد با توجه به تصمیم 
کمیسیون  به شماره 2/99/14697 مورخ 1399/06/16در خصوص اینکه پرونده ارجاع گردد 
تا میزان دقیق تخلفات بررسی گردد با توجه به نقشه برداري و نقشه معماري ارائه داده شده 

 .از طرف متقاضی گزارش فوق حاصل گردید

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض 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 
2,132,613,900(دو میلیارد و  یکصد و  سی و  دو میلیون و  ششصد و  سیزده هزار و  

نهصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 369.53  4
 

3300000  , 1384
 , 1397
 , 1398

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

کاربري مربوطه

1399/08/24 2/99/15478 تجدید 
نظر

امام -
خمینی-پور 
-سینا
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بصورت دو اداره کل امور مالیاتی (ورودي حد جنوبی (خیابان 
.پورسینا)) و اداره کل اقتصاد و دارایی (ورودي حد شمالی (خیابان امام خمینی)) می باشد
ملک فوق با اعیانات موجود در سال 1378 پروانه توسعه بنا دریافت نموده که این پروانه 
موجود در پرونده فنی شهرداري فاقد شماره و تاریخ می باشد. الزم به توضیح است برابر 
فرم کنترل نقشه مساحت کل برابر 10447 مترمربع (8271 مترمربع مساحت وضع موجود و 

.2176 مترمربع مساحت احداثی) به انضمام 228 باب کسري پارکینگ می باشد
برابر بازدید به عمل آمده و نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح 
زیر می باشد: (الزم به ذکر است اضافه بناهاي نسبت به پروانه توسعه با توجه به عدم 

دسترسی به نقشه هاي معماري به صورت کلی محاسبه گردیده است)
اضافه بنا به مساحت 332.45 مترمربع مربوط به اعیانات قدیمی (نسبت به پروانه توسعه  -1

صادره و قدمت سال 1384)
احداث بارانداز پارکینگی به مساحت تقریبی 100 مترمربع در محوطه اداره کل امور  -2
مالیاتی (سال وقوع 1398)(در نقشه برداري توسط نقشه بردار قید نگردیده و به صورت 

دستی ترسیم گردیده است)
احداث نگهبانی در حد شمالی محوطه اداره کل اقتصاد و دارایی به مساحت 58.17  -3
مترمربع در همکف و به مساحت 52.91 مترمربع در طبقه اول (سال وقوع 1397)

با توجه به تخلفات جدید صورت گرفته مربوط به سال 1398 و جانمایی پارکینگ به  -4
.صورت روباز در محوطه، کسري پارکینگ از بابت تخلفات سال 1398 ندارد

با توجه به اینکه هنگام صدور پروانه اعیانات وضع موجود در آن قید گردیده لذا اعیانات 
قدیمی بالمانع بوده و اعیانات جدید که از بابت آن پروانه صادر گردیده در مجموع به 
مساحت تقریبی 174 مترمربع داراي اضافه بنا بوده که از این بابت داراي راي بدوي شماره 
15073 مورخه 1384/09/19 مبنی بر جریمه و راي تجدیدنظر شماره 6342 مورخه 
.1390/04/28 مبنی بر تخریب می باشد که تا کنون راي مذکور اجرا نگردیده است

همچنین برابر گواهی واحد تخلفات ساختمانی از بابت تبدیل قسمتی از اعیانات به مساحت 
176 مترمربع به بانک داراي راي بدوي شماره 16578 مورخه 1388/08/23 مبنی بر جریمه 
و راي تجدید نظر شماره 12125 مورخه 1390/07/18 مبنی بر تخریب می باشد که با توجه به 
بازدید به عمل آمده اعیان مزبور فاقد کاربري بانک بوده و در وضع موجود به صورت اداري 

.اداره کل مالیاتی مورد استفاده می باشد
با توجه به موارد مشروحه از این مقدار تخلفات مربوط به سال 1384 بخشی به مساحت 174 
مترمربع مربوط به راي صادره تخریب و به مساحت 158.45 مترمربع به صورت مابه التفاوت 

.به دلیل خطا در مساحت یابی می باشد
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همچنین بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات جزیی در بخش هایی از هر دو 
.ساختمان مزبور گردیده است

گزارش مزبور با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14415 مورخ 
.1398/11/29 به جهت بررسی مجدد و گزارش بهنگام ملک مزبور تنظیم گردیده است

*********************************************
همچنین از بابت تبدیل قسمتی از اعیانات موجود به مساحت 176 مترمربع به بانک داراي 
راي بدوي شماره 16578 مورخه 1388/08/23 مبنی بر جریمه و راي تجدید نظر شماره 
12125 مورخه 1390/07/18 مبنی بر تخریب می باشد که با توجه به بازدید به عمل آمده 

.اعیان مزبور فاقد کاربري بانک و عمال اعاده به وضع سابق گردیده است
درخصوص اضافه بنا به مساحت 174 مترمربع (داراي راي تخریب)، الزم به توضیح است راي 
بدوي در این خصوص به شماره 15073 مورخ 1384/09/19 مبنی بر جریمه بوده که پس از آن 
طی راي کمیسیون ماده صد به شماره 6342 مورخ 1390/04/28 با توجه به عدم پیگیري 
.مالک و پرداخت به موقع جریمه راي به تخریب بناي مذکور صادر گردیده است

پس از آرا مزبور طی نامه شماره 113/15031 مورخ 1393/05/18 اداره کل امور مالیاتی، 
آمادگی خود را جهت تصفیه دیون مربوط به آراي اشاره شده ، که  طی نامه شماره 

2/33/7849 مورخ 1393/05/20 خطاب به اداره کل امور مالیاتی، درخصوص راي تجدیدنظر 
به شماره 12125 مورخ 1390/07/18 طی نامه شهرداري به شماره 2/33/7849 مورخ 
1393/05/20 خطاب به اداره کل امور مالیاتی اعالم گردیده است در صورت پرداختن مبلغ 
راي مذکور راي فوق منتفی می گردد لیکن درخصوص راي تجدیدنظر به شماره 12125 مورخ 

.1390/07/18 اشاره اي نگردیده است
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 24/30 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم  هر طبقه به مساحت 27/30 مترمربع،  به مساحت  16/26  کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید و عدم رعایت حداکثر مساحت انباري در زیر 
شیروانی به مساحت 14/10 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 
ضریب2.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,032,393,600(یک میلیارد و  سی و  دو 

میلیون و  سیصد و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 136.56  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/24 2/99/15479 بدوي خیابان 17
شهریور-کو
چه باستان

2-2-20122-40-1-0-0 33
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 32 مورخ 1391/02/30 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 1145.82 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 145.38مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1399)
اضافه بنا در همکف به مساحت 24.30 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 3.00 مترمربع  -1
ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی 

محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.30 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27.30 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 66.48 مترمربع (به مساحت 39.18 مترمربع به علت  -4
عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در انباري زیرشیروانی و راه پله و آسانسور موجود به مساحت 15.53 مترمربع -5
کاهش بنا با توجه به عدم اجراي راه پله و آسانسور به زیرشیروانی به مساحت 22.00  -6

 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 16.26 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.46 متر می باشد)
کاهش تعداد واحد مسکونی از 9 واحد مسکونی به 6 واحد مسکونی -8

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی (5 مترمربع)   -9
به مساحت 14.10 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -10
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60.00 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 66.00 درصد می باشد.(به میزان 6 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهس عدم خالف دارد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک و توجها به گزارش 
اصالحی منطقه 2 به شماره 164291 مورخ 99/8/24 که کلیه تخلفات را در حد تراکم 
اعالم نموده لذا به لحاظ عدم احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 35,709,300(سی و  پنج میلیون و  هفتصد و  نه 

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

جریمه 108.21  0.1
 

3300000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/01 2/99/15480 تجدید 
نظر

خ 
مطهري-صو
معه 
بیجار-بن 
بست 
سیدین

2-3-10232-59-1-0-0 33
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09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماد مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک باب خانه (طبق سند 
 .مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

از بابت 150 متر زیربنا در همکف داراي بالمانع از شهرداري به شماره 3/33/74335 مورخ 
 .1391/11/18 بوده که در پرونده  فنی ملک موجود میباشد

حالیه با توجه به بازدید بعمل امده اقدام  به تعمیرات کلی  شامل تعویض کامل سربندي 
تقویت سازه  با فلز و آجر وهمچنین توسعه بنا اقدام شده که با توجه به نقشه برداري ارائه 

:داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد
 توسعه بنا در همکف به مساحت 41.55 متر مربع -1
 احداث نیم طبقه به  مساحت 66.66 متر مربع -2

 .طبقه همکف و نیم  طبقه اول بصورت یک واحد دوبلکس مورد استفاده قرار میگیرند
با توجه به اینکه افزایش بنا در همکف و نیم طبقه منجر به افزایش تعداد واحد مسکونی 
 .نشده و قبل از  تخلف صورت گرفته نیز یک واحد بوده  کسري پارکینگ ندارد

. سال محاسبه تخلف 1396 میباشد
با توجه  به خط پروژه شماره 2221 ردیف 832 درانتهاي بن بست 6متري واقع گردیده فاقد 

 .عقب نشینی  میباشد
***********************************************

حالیه با توجه به نامه شماره 154010-1399  مورخ 1399/08/11 و تصمیم کمیسیون محترم 
ماده به شماره 2/99/15380 مورخ 1399/07/28 که بپیوست بود  با توجه به بررسی بعمل 

.امده کل تخلف صورت گرفته داخل تراکم میباشد
همچنین ملک بصورت ویالئی برروي کرسی بوده که با توجه به تخلف صورت گرفته  نیم 

 .طبقه بر خالف بالمانع صادره احداث گردیده است
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

33
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث سرویس در حیاط خلوت به مساحت 1.96 مترمربع، تبدیل راهرو و راه 
پله به انباري زیرشیروانی به مساحت 10.41 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به 
مساحت 2.33 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 67,032,000(شصت و  هفت میلیون و  سی و  

دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 14.7  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/02 2/99/15497 بدوي -
سیدابوالقاس
--م

2-2-20124-358-1-0-0 33
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/51 مورخ 1398/05/13 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 579.80 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 25.94 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف(در ساختمان اصلی) به مساحت 4.33 مترمربع -1

اضافه بنا در همکف از بابت احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت مشاعی به مساحت  -2
1.96 مترمربع

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 4.33 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 4.33 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 4.33 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 4.33 مترمربع  -6
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.33 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله به انباري زیرشیروانی به مساحت  -8
10.41 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -9
مساحت 2.74 مترمربع(این مورد بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود.)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -10
طبقات اول تا چهارم به مساحت مجموعاً 1.48 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 

2.60 متر می باشد.)
به مساحت 3.80 مترمربع کسري فضاي سبزو  به میزان 42.29 مترمربع کسري فضاي  -11

.باز دارد
با توجه به نقشه هاي معماري ارایه شده تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 4 واحد  -12
افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از این بابت به مساحت 181.02 مترمربع می 

.باشد
فعال کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش عرض درب ورودي از دو درب 3و 4  -13
متري به دو درب 4 متري بایستی عوارض یک باب پارکینگی که به این طریق تامین نموده را 

بصورت درآمدي پرداخت نماید.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.31 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 82.92 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

33
9

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



از بابت اضافه بنا به مساحت 21.65 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 6.04 
مترمربع داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/98/14235 مورخ 1398/12/12 و 
تجدیدنظر به شماره 2/99/14592 مورخ 1399/02/09 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف از بابت احداث سرویس بهداشتی در حیاط خلوت مشاعی به مساحت  -1

1.96 مترمربع(سال تخلف 1399)
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -2

طبقات اول تا چهارم به مساحت مجموعاً 4.56 مترمربع(نسبت به راي)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله به انباري زیرشیروانی به مساحت  -3

10.41 مترمربع(سال تخلف 1399)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.33 مترمربع(سال تخلف 1399) -4

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به  -5
//مساحت 2.74 مترمربع(این مورد بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود)

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره140292 مورخ 99/07/21 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ411.801.600ریال تعیین و براورد نموده است 
که مغایرتی با اوضاع و احوال قضیه ندارد لذا ضمن رد اعتراض شهرداري، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 82,360,320(هشتاد و  دو میلیون و  سیصد و  شصت هزار و  سیصد 
و  بیست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 107.52  0
 

74000  , 1368 تبدیل غیر مجاز 1399/08/24 2/99/15499 بدوي خیابان 
مطهري-روب
روي 
پوشاك 
توفیق

2-3-10250-11-1-0-0 340

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 دو طبقه مازاد با توجه به نظریه 

کارشناسی بشماره 138217 مورخ 99/07/19و عدم ضرورت قلع بنا، با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 154,642,980(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  

ششصد و  چهل و  دو هزار و  نهصد و  هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 696.59  3
 

74000  , 1366 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 498 مورخ 1362/05/08 بصورت 3 
 .طبقه بر روي پیلوت  به مساحت کلی 339 متر مربع صادر گردیده است

با توجه به سال پروانه صادره  و با توجه به اینکه در پروانه صادره اجازه مغازه صادر شده ولی 
مساحت مغازه ذکر نشده است با توجه به سال پروانه صادره (1362) به عمق 6 متر  به 

( مساحت 36.35 متر مربع به عنوان مجاز مغازه محاسبه شده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اتمام سفت کاري و نازك کاري  بوده  (ساختمان در حال 
استفاده  میباشد) و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت 

:کلی 696.59 متر مربع  به شرح زیر میباشد
(اضافه بنا  در همکف به مساحت 107.37 متر مربع (سال وقوع 1366 -1
(اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 94.22 متر مربع(سال وقوع 2-1366

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 104.93 متر مربع(سال وقوع 1366) از این مقدار به -3
.مساحت 11.16 مترمربع به صورت کنسول به شارع عام می باشد

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 104.93 متر مربع(سال وقوع 1366)از این مقدار به -4
.مساحت 11.16 مترمربع به صورت کنسول به شارع عام می باشد

اضافه بنا  درطبقه چهارم  بصورت طبقه مازاد به مساحت 189.68 متر مربع(سال وقوع -5
.1366)از این مقدار به مساحت 11.16 مترمربع به صورت کنسول به شارع عام می باشد

اضافه بنا  درطبقه پنجم بصورت طبقه مازاد دوم به مساحت 95.46 متر مربع(سال وقوع -6
1366)

تبدیل  پیلوت مسکونی به مغازه در همکف به مساحت 107.52متر مربع (سال وقوع -7
1368) 

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

**********************************************
با توجه به سال وقوع تخلف  که تخلفات مسکونی در سال 1366 و تبدیل مسکونی به تجاري 
در سال 1368 بوده و با توجه به اینکه در پروانه صادره ذکر  شده است بدون پارکینگ 

 .(پروانه بپیوست میباشد)  مشمول کسري پارکینگ نیمگردد
.به استناد ضوابط طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی می باشد

از مغازه در حال حاضر به  عنوان بانک گردشگري مورد استفاده قرار گرفته و داراي تابلو به 
 .طول 6 متر به ارتفاع 2 متر میباشد
.داراي پرونده به شماره 342726  میباشد

حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي استعالم موقعیت 
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 .مکانی را دارد
مراتب جهت استحضار وصدور  دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 158729 مورخ 99/8/18 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 3/764/000 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 752,800(هفتصد و  پنجاه و  دو 
هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 23.48  0
 

70000  , 1356 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/26 2/99/15501 بدوي بلوار -
بهشتی - 
منظریه--ول
یعصر
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با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد ابنیه مورد نظر 
در سال 1356 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 107.1  0
 

70000  , 1356 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:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت  یک باب خانه 
.مشتمل بر دو باب  دکان (طبق سند مالکیت ارائه داده شده   از طرف متقاضی ) میباشد
وضع موجود نیز بصورت یک باب خانه و  دو باب مغازه به شرح زیر میباشد که از بابت کل 
اعیان هیچ گونه بالمانعی ارائه داده نشده است .سال وقوع تخلف به استناد نامه اداره برق به 

شماره 99/52311 مورخ 1399/06/02 که بپیوست بوده 1356
مغازه شماره 1 به مساحت 11.66 متر مربع فاقد بالکن که به شغل پرده نویسی مشغول به -1

.فعالیت بوده و داراي تابلو به طول تقریبی 2/5 متر به ارتفاع 1.2 متر میباشد
مغازه شماره 2 به مساحت 11.82 متر مربع فاقد بالکن که  در زمان بازدید خالی و فاقد  -2

. فعالیت بوده است
یک باب خانه مسکونی  به انمضام انبار- سرویس بهداشتی جدا ساز  و پارکینگ مسقف  -3

 به مساحت کلی 98.8 متر مربع
حالیه با توجه به وضع موجود و مساحت هاي اعالم شده توسط نقشه برداري به مساحت 
78.1 متر مربع داخل تراکم و به مساحت 44.18 متر مربع خارج تراکم بوده که از مساحت 
44.18 متر مربع که خارج تراکم بوده به مساحت 23.48 متر مربع بصورت تجاري میباشد. 

(سال وقوع 1356)
*********************************************************

******************************
به استناد خط پروژه شماره 2154 به مساحت تقریبی 8.3 متر مربع از اعیان در تعریض قرار 

 .دارد
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

341

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

43.5  0
 

3360000  , 1396 1399/08/25 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15502 تجدید 
نظر

اول خیابان 
حشمت-سا
ختمان 
پزشکان

2-2-20106-414-1-0-0 34
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص توسعه بالکن مغازه شماره یک به مساحت 5.87 مترمربع، احداث بالکن 
مغازه شماره دو به مساحت 14.68 مترمربع، اضافه بناي همزمان ساز مغازه شماره سه 
به مساحت 1.16 مترمربع، اضافه بناي همزمان ساز مغازه شماره چهار به مساحت 3.49
 مترمربع، اضافه بناي همزمان ساز مغازه شماره پنج به مساحت 1.77 مترمربع، احداث 
بالکن مغازه شماره شش به مساحت 61.93 مترمربع، احداث بالکن مغازه شماره هشت 
به مساحت 13.73 مترمربع، احداث بالکن مغازه شماره نه به مساحت 8.11 مترمربع، 
تبدیل همکف به یک باب انباري تجاري به مساحت 4.18 مترمربع، تبدیل بخشی از 

همکف تا طبقه سوم به آسانسور جمعاً به مساحت 9.03 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 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 

ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 184,525,800(یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون 
و  پانصد و  بیست و  پنج هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 123.95  4
 

125000  , 1361
 , 1362
 , 1370
 , 1389
 , 1396

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

کاربري مربوطه

1399/08/25 2/99/15502 تجدید 
نظر

اول خیابان 
حشمت-سا
ختمان 
پزشکان

2-2-20106-414-1-0-0 34
2
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توضیحات بازدید احتراما به استحضارمیرساند مکان ارائه داده شده  توسط متقاضی بصورت شش دانگ عرصه 
.و اعیان خانه  (طبق اسناد مالکیت تک برگ  ارائه داده شده از طرف متقاضِی) میباشد
بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 1545 مورخ 1358/10/24 بصورت ساختمانی 
دواشکوبه به انضمام 5 باب مغاز و یک سرویس بهداشتی  و پایانکار به شماره 20013 مورخ 

 . 1361/07/12 صادر شده  است
از بابت کل ملک داراي بالمانع از شهرداري به شماره 13/17201 مورخ 1368/05/09 و از بابت 
9 باب مغازه  داراي بالمانع از شهرداري به شماره 18509 مورخ 1364/07/27 بوده که در 

.پرونده فنی ملک موجود میباشد

حالیه با توجه به وضع موجود یک باب ساختمان دو اشکوبه در 6 واحد مسکونی 9 باب مغازه 
به شرح زیر بوده که با توجه به بالمانع هاي صادره موجود در پرونده فنی و ضنفی و نقشه 

:برداري ارائه داده شده ازطرف متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر میباشد

مغازه اول از سمت راست بصورت یک باب مغازه به مساحت 53.2 متر مربع و بالکن به  -1
مساحت 15.49 متر مربع بوده  که از بابت مغازه به مساحت 55.13 مترمربع  و بالکن به 
مساحت 9.62 متر مربع داراي بالمانع از شهرداري به شماره 2/33/20394 بوده که در 
پرونده صنفی ملک موجود بوده که با توجه به وضع موجود داراي اضافه بنا بصورت  توسعه 
بالکن  تجاري  به مساحت 5.87 متر مربع میباشد. (سال وقوع 1370)(کاهش بنا در مغازه به 

مساحت 1.93 متر مربع نسبت به بالمانع صادره )
مغازه فوق الذکر در حال حاضر به شغل لوازم خانگی مشغول به فعالیت بوده و داراي   تابلوي 

 .قدیمی آن به طول تقریبی 3/70 متر و ارتفاع تقریبی1/5  متر میباشد

مغازه دوم از سمت راست به مساحت 30.68 متر مربع به انضمام بالکن به مساحت 14.68 -2
متر مربع که از بابت مغازه داراي بالمانع از شهرداري به شماره 28997/د مورخ 1366/09/07 
بوده که در پرونده صنفی ملک موجود بوده ولی از بابت بالکن هیچ گونه بالمانعی ارائه داده 

نشده است (قدمت بالکن حدود 29 سال-1370)
مغازه  در حال حاضر به شغل خواربار مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي به طول تقریبی 

 .3.7 متر و ارتفاع تقریبی1.5  میباشد
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مغازه سوم از سمت راست  به مساحت 31.86 متر مربع  و بالکن به مساحت 30.46 متر  -3
مربع که از بابت مغازه و بالکن هرکدام به مساحت 30.7 متر مربع داراي بالمانع از شهرداري 
به شماره 2/33/26336 مورخ 1379/10/28 بوده  که با توجه به بالمانع صادره و وضع موجود 
داراي خالف بصورت همزمانسار از بابت مغازه به 1.16 متر مربع با سال وقوع 1362  (در بالکن 

داراي کاهش بنا نسبت به بالمانع به مساحت 0.24 متر مربع میباشد)
مغازه در حال حاضر به شغل ارایشی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابل به طول تقریبی 

.3/8 متر و ارتفاع تقریبی1.5  میباشد

مغازه چهارم به مساحت 33.34 متر مربع و بالکن به مساحت 30.15 متر مربع که از بابت -4
مغازه و بالکن به مساحت به مساحت 30 متر مربع داراي بالمانع از شهرداري به شماره 
2/33/3387 مورخ 1382/02/08  بوده که با توجه به وضع موجود و بالمانع صادره داراي 
اضافه بنا بصورت همزمانساز به مساحت 3.34 متر مربع  در خصوص مغازه و اضافه بنا 
بصورت همزمانساز به مساحت 0.15 متر مربع در خصوص بالکن میباشد. (قدمت حدود 37 

سال- 1362)
مغازه در حال حاضر به شغل پوشاك مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به وطول تقریبی 

.3.8 متر و  ارتفاع تقریبی متر 1.5 میباشد

مغازه پنجم به مساحت 92.05 متر مربع و بالکن به مساحت 16.15 متر مربع که از بابت -5
مغازه به مساحت 30 متر مربع و بالکن به مساحت 15 متر مربع داراي بالمانع از شهرداري به 
.شماره 2/33/43706 مورخ 1387/10/24 بوده که در پرونده صنفی ملک موجود میباشد
با توجه به وضع موجود و بالمانع صادره داراي اضافه بنا از بابت مغازه  به مساحت 62.05  که 
از  این مقدار به مساحت 0.62 متر مربع بصورت همزمانساز با سال وقوع 1361 و به مساحت 
61.43 متر مربع که این مقدار از بابت تبدیل پیلوت به مغازه بوده و سال وقوع تخلف 1368 

.میباشد
همچنین داراي اضافه بنا بصورت همزمانساز از بابت بالکن به مساحت 1.15متر  مربع 

میباشد(سال وقوع 1362)
مغازه در حال حاضر به شغل داروخانه مشغول به فعایلت بوده و داراي تابلو به طول تقریبی 

.3/70 متر مربع و ارتفاع تقریبی1.5  میباشد
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مغازه شماره 6 به مساحت 65.39 متر مربع  و بالکن به مساحت 61.93 متر مربع بوده که -6
از بابت مغازه داراي بالمانع کلی مندرج در جدول سوابق بوده ولی از بابت بالکن هیچ گونه 

بالمانعی ارائه داده نشده است(قدمت مغازه و بالکن حدود 37 سال-1362)
.مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد

مغازه شماره 7به مساحت 13.19 متر مربع که فاقد بالکن  بوده که از بابت مغازه داراي -7
 .بالمانع کلی مندرج در جدول سوابق میباشد

مغازه در حال حاضر به شغل آبمیوه گیري مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به طول 
 تقریبی 2متر وارتفاع تقریبی0.5

.میباشد 
مغازه شماره 8 به مساحت 29.17 متر مربع  بالکن به مساحت 13.73 متر مربع بوده که از -8
بابت مغازه  داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق بوده ولی از بابت  بالکن هیچ گونه بالمانعی 

ارائه داده نشده است(قدمت بالکن حدود 29سال-1370 )
 .مغازه در حال حاضر خالی و فاقد فعالیت شغلی و تابلوي تبلیغاتی میباشد

مغازه شماره 9- به مساحت 18.82 متر مربع  بالکن به مساحت 8.11متر مربع بوده که از -9
بابت مغازه داراي بالمانع مندج در جدول سوابق بوده  و بالکن هیچ گونه بالمانعی ارائه داده 

نشده است(قدمت بالکن حدود 29سال-1370)
مغازه در حال حاضرخالی بوده ولی سابقا  به شغل چایی مشغول به فعالیت بوده  داراي تابلو 

 به طول تقریبی و ارتفاع تقریبی1.2
.میباشد 

واحد  مسکونی در نیم طبقه به  مساحت 72.29 متر مربع  که دراي پروانه و پایانکار فوق -10
 .الذکر  میباشد

 .واحد در حال حاضر  بصورت مطب پزشکی مورد استفاده قرار میگیرد
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل واحد مسکونی به مساحت 81.28 متر مربع  که داراي -11
پروانه و پایانکار فوق الذکر بوده به تجاري ( به عنوان انبار داروخانه)  مورد استفاده قرار 

میگرد(سال تخلف 1391 )
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل واحد مسکونی به مساحت به مساحت 180.63 متر -12
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مربع که داراي پروانه و پایانکار فوق الذکر بوده (به عنوان دفتر کاالي پزشکی)  مورد 
( استفاده قرار میگرد(1379

واحد مسکونی به مساحت 137.97 متر مربع و واحد مسکونی به مساحت 124.86 متر -13
مربع  که با یکدیگر به مساحت  کلی 262.83 مترمربع که با یکدیگر به عنوان مطب پزشکی 
مورد استفاده قرار میگردد .(داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول سوابق میباشد)

واحد مسکونی به مساحت 101.44 متر مربع  که در حال حاضر به عنوان مطب مورد -14
 .استفاده قرار میگیرد و داراي پروانه و پایانکار مندرج در جدول میباشد

تبدیل همکف به یک  باب انباري تجاري به مساحت 4.18 متر مربع در همکف با سال -15
وقوع 1389

تبدیل بخشی از فضاي  همکف تاسوم  به  آسانسور( از طبقه همکف تا اول به مساحت  -16
3.01 متر مربع و مجموعا به مساحت 9.03 متر مربع شده است )(تعمیرات کلی بدون 

مجوز)(سال وقوع تخلف 1396)
تبدیل همکف به انبار تجاري به مساحت 65.71 متر مربع (سال وقوع 1368)-17

.تعداد 4 باب کسري پارکینگ تجاري دارد-18
همچنین بدون دریافت مجوز از شهرداري تعمیراتی از قبیل تغییر در نما  نقاشی -19

ساختمان -گچ کاري واحد ها -فاضالب - سفید کاري و یرق ساختمان صورت گرفته است. 
(سال وقوع 1396)

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

به استناد خط پروژه شماره 2106 به مساحت تقریبی 43/5 متر مربع از اعیان در تعریض قرار 
دارد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14786 مورخ 1399/06/03 
بصورت تخریب . داراي راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/15502 مورخ 

1399/08/25 که بپیوست بوده در خصوص برخی از موارد فوق الذکر داراي راي جرمیه و از 
بابت برخی از موارد شامل تبدیالت بدون مجوز داراي راي تخریب میباشد

.و بپیوست میباشد
 . شایان ذکر است که راي تخریب انجام نگرفته است

حالیه با توجه  به درخواست متقاضی که به شماره 223961مورخ1399/11/14  ثبت در 
اتوماسیون منطقه گردیده ، در خصوص سال وقوع تخلف در خصوص ایتمهاي شماره 5 و 17 
با توجه به بازدید میدانی  مشترك معاونت محترم منطقه  سال وقوع تلخف  در خصوص 
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ایتمهاي 5 و 17 سال 1368 قید میگردد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
232,500,000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.  

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/02 2/99/15513 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی-خیا
بان 

ولیعصر-کو
چه اکبري

2-3-10045-52-1-0-0 34
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  2 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,385,421,000(یک میلیارد و  سیصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و 
 یک هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 297.94  1.5
 

3100000  , 1398 تبدیل پیلوت به مسکونی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک دستگاه خانه ویالیی (مطابق فروش نامه 
.عادي (نسق)) می باشد

حالیه طی بازید بعمل آمده متقاضی بصورت خالف و بدون اخذ پروانه اقدام به احداث بنا 
بصورت دو طبقه روي سوئیت در 3 واحد مسکونی نموده است لذا با توجه به ارائه کروکی 

:نقشه برداري توسط متقاضی داراي خالف به شرح زیر می باشد
.مساحت زیر بنا در مجموع 363.63 مترمربع بوده که کل این مقدار داخل تراکم می باشد
همچنین از بابت احداث بنا در همکف به مساحت 108.13 مترمربع داراي راي شماره 

2/98/13915 مورخه 1398/08/11 کمیسیون محترم ماده صد مبنی بر جریمه می باشد لذا 
داراي مابه التفاوت بصورت اضافه خالف به مساحت 255.5 مترمربع می باشد.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
ضمنا قسمتی از همکف نیز به مساحت 42.44 مترمربع به مسکونی (سوئیت) تبدیل گردیده 
است.(سال وقوع تخلف 1398). قابل ذکر است براساس ضوابط طرح تفصیلی حداقل 
مساحت واحد مسکونی 60 مترمربع می باشد که سوییت مورد نظر فاقد حداقل مساحت 

.مورد اشاره می باشد
.داراي دو باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)

.راه پله به بام نیز اجرا نگردیده است
.به استناد خط پروژه 2154 فاقد عقب نشینی می باشد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

34
3

با توجه به مراتب فوق  و صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري 
پارکینگ موضوعا منتفی است.

ردتخلف 75  0
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/16 2/99/15514 تجدید 
نظر

-
منظریه-روب
روي مبل 
برنز-ساختم
ان عطا

2-3-10063-131-1-16-0 34
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/3/416-99/4/22ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه سه طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق  بصورت یکواحد آپارتمان   بمساحت 102/43 
متر مربع واقع  در طبقه پنجم داراي سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 17177/12 قطعه 
16 تفکیکی با حق استفاده از تراس غیر مسقف  بمساحت 58/74 متر مربع داراي پروانه 
ساختمانی بشماره 178-82/2/30 و پایانکار بشماره 62755-89/6/6 مندرج در جدول 

.سوابق میباشد
وضعیت موجود مالک تراس غیر مسقف را با سازه فلزي ( پروفیل ) و ایرانیت سایه روشن 

:بصورت سایبان  مسقف نموده موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث سایبان بسطح 58/74 متر مربع با سازه فلزي و ایرانیت سایه روشن -1

همچنین از مکان فوق بصورت تجاري با فعالیت شغلی کافی   -------------------
. شاپ مورد استفاده  میباشد

: با توجه به تبدیل مکان فوق بصورت تجاري  موارد تخلف به شرح زیر است
 تبدیل مسکونی به تجاري بسطح 102/43 متر مربع -1 

 تبدیل تراس مسکونی به تجاري بسطح 58/74 متر مربع -2
 به جهت تبدیل داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري -3

. سال محاسبه 1399 میباشد

34
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 1,002,607,200(یک میلیارد و  دو میلیون و  ششصد و  هفت هزار و  دویست)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 132.62  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/22 2/99/15520 بدوي نقره 
دشت-دبیر
ي

2-2-10198-46-1-0-0 34
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 2، 
فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/100 مورخ 1398/08/22به صورت 3طبقه روي پیلوت 
در 3واحد مسکونی  به مساحت کلی 425.2مترمربع صادر گردیده است.حالیه در مرحله 

.انجام  نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:123.56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 30.89 مترمربع ( سال وقوع 1399) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.89 مترمربع (سال وقوع 1399) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.89 مترمربع (سال وقوع 1399) -3

اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت  30.89 مترمربع (سال وقوع 1399) -4
 کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 3.26 متر مربع-7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 6.36مترمربع (سال وقوع 1399)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیر شیروانی به مساحت  2.7 متر -9
مربع می باشد(سال وقوع 1399)

.با توجه به کروکی نقشه بردري و نقشه معماري ارائه شده  کسري پارکینگ ندارد -11
الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله 1.50 متر می باشد

براساس نقشه  معماري ارائه شده داراي کسري فضاي سبز به مساحت 13.85 متر مربع  می 
باشد

داراي کسري فضاي باز به مساحت 30.69 متر مربع می باشد
 مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نماي جانبی اجرا گردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
ارتفاع پیلوت در وضع موجود ( با توجه به عدم کف سازي ) 4.70 متر بوده و برابر نقشه 
معماري ارائه شده نسبت به کف  خیابان داراي اختالف ارتفاع به طول 0.9 متر نیز می باشد و 

رعایت ارتفاع حداکثر 2.40 در زمان پایانکار الزامیست
با توجه به عملیات ساختمانی ، عدم کف سازي و عدم اجراي درب هاي سواره و پیاده اظهار 
نظر در خصوص کسري پارکینگ احتمالی و پارك حاشیه اي   مجددا تا زمان پایانکار قابل 

 .بررسی می باشد
رعایت عقب نشینی متعاقبا در درخواست پایانکار مورد بررسی  می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.53% درصد بوده و 
.سطح اشغال وضع موجود 91.83درصد می باشد

34
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گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک صورت گرفته و مساحت هاي زیربنایی اعالم 
شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده است. لذا درصورت ارائه نقشه 
برداري وضع موجود و نقشه هاي معماري و مدارك مورد نیاز قابل بررسی مجدد خواهد بود

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 13,535,100(سیزده میلیون و  پانصد و  سی و  پنج هزار و  یکصد)  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 22.28  2
 

303750  , 1381 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/08 2/99/15527 بدوي -
الکانی-امی
ن 

اصغري--ما
نی

2-2-10020-246-1-0-0 34
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بدیهی است با اجراي حکم قلع ، موضوع 1 باب کسري پارکینگ منتفی می گردد .  ردتخلف 25  0
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده از سوي متقاضی به صورت ساختمان سه طبقه و در سه واحد 
مسکونی بوده و داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم می باشد

مساحت کل ساختمان برابر پایانکار صادره 350.40 متر مربع و برابر صورتمجلس تفکیکی 
ارائه شده به مساحت  372.68 مترمربع بوده و داراي مابه التفاوت نسبت به پایانکار صادره 

:به شرح ذیل می باشد
اضافه بناي همزماساز به دلیل خطا در مساحت یابی به مساحت 5.57 متر مربع در طبقه  -1

همکف (سال وقوع 1381)
اضافه بناي همزماساز به دلیل خطا در مساحت یابی  به مساحت 5.57 متر مربع در طبقه  -2

اول (سال وقوع 1381)
اضافه بناي همزماساز به دلیل خطا در مساحت یابی به مساحت 5.57 متر مربع در طبقه  -3

دوم (سال وقوع 1381)
اضافه بناي همزماساز به دلیل خطا در مساحت یابی به مساحت 5.57 متر مربع در طبقه  -4

سوم (سال وقوع 1381)
در وضع موجود اقدام به تبدیل  پارکینگ قطعه 3 تفکیکی و قسمتی از پیلوت به 3 باب -5

انباري  به مساحت تقریبی 13.5 متر مربع گردیده است.(سال وقوع 1391)
حالیه با توجه به حذف پارکینگ فوق االشاره ،یکباب کسري پارکینگ مسکونی دارد -6

.(سال وقوع 1391)
در زمان نوسازي رعایت ضوابط طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر مطابق ضوابط روز 

.الزامیست
الزم به ذکر است کل ساختمان به صورت 3   طبقه برروي پیلوت می باشد

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
////////////////////////////////////

در پاسخ به نامه شماره  ش ر- 186001-1399 مورخ 1399/09/25 و با عنایت به تصمیم 
کمیسیون ماده 100 به شماره 2/99/15624 مورخ 1399/09/22 و همچنین اظهارات مالک 

 مبنی بر تامین پارکینگ برابر بررسی و بازدید مجدد بعمل آمده
باب انباري احداثی مجموعا به مساحت تقریبی 4 متر مربع در قسمت جانمایی پارکینگ  3
قطعه سوم ( برابر نقشه تفکیکی پیوست ) بوده که منجر به حذف پارکینگ مزبور گردیده و 

کسري پارکینگ فوق االشاره به قوت خود باقیست
////////////////////

تکمیل گزارش نیاز به ارائه کروکی نقشه برداري همکف و ارائه جانمایی پارکینگ می باشد
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در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت عدم رعایت عقب سازي در طبقه سوم، 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 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 296,200,800(دویست و  نود و  

شش میلیون و  دویست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 39.18  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/09 2/99/15529 تجدید 
نظر

خیابان 17
شهریور-کو
چه باستان

2-2-20122-40-1-0-0 34
7

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 
2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,032,393,600(یک میلیارد و  سی و  دو میلیون و  سیصد و  نود و  سه هزار و  
ششصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 136.56  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 32 مورخ 1391/02/30 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 1145.82 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 145.38مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1399)
اضافه بنا در همکف به مساحت 24.30 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 3.00 مترمربع  -1
ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی 

محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.30 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27.30 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 66.48 مترمربع (به مساحت 39.18 مترمربع به علت  -4
عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد)

کاهش بنا در انباري زیرشیروانی و راه پله و آسانسور موجود به مساحت 15.53 مترمربع -5
کاهش بنا با توجه به عدم اجراي راه پله و آسانسور به زیرشیروانی به مساحت 22.00  -6

 مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -7

مساحت 16.26 مترمربع (عرض باقیمانده راه پله برابر 2.46 متر می باشد)
کاهش تعداد واحد مسکونی از 9 واحد مسکونی به 6 واحد مسکونی -8

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی (5 مترمربع)   -9
به مساحت 14.10 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -10
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60.00 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 66.00 درصد می باشد.(به میزان 6 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهس عدم خالف دارد 

34
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

12.49  0
 

3100000  , 1398 1399/09/09 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15540 تجدید 
نظر

خ -
تختی--بن 
تحویلداري

2-1-10008-145-1-1-0 34
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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض آقاي مهران اتحادي  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 100023  مورخ 

1399.05.30  ارزش سرقفلی به مبلغ 10.378.500.000  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 2,075,700,000(دو میلیارد و  هفتاد و  پنج میلیون و  
هفتصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 69.19  0
 

3100000  , 1398 تبدیل واحد مسکونی به تجاري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -5155-98/4/2 کمیسیون محترم شعبه (5) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري  بصورت یک واحد اپارتمان در 
طبقه همکف داراي پروانه شماره 25 مورخه 74/2/31و پایانکار 20027 مورخه 75/11/8 

 .میباشد
وهمچنین برابر برگ اسناد رسمی از نوع سند قطعی غیر منقول  بنام مالک جدید داراي 
بالمانع بشماره  2/33/325704-98/3/4 از شهرداري بوده که در دفترخانه شماره 115 
رشت  بشماره 28810-98/3/2 ثبت گردیده است.  الزم بذکر است : در خصوص عدم ارائه 
سند مالکیت بنا به اظهار متقاضی با توجه به انتقال جدید مالکیت سند جدید مالکیت در 

.مرحله صادر شده در اداره ثبت میباشد
وضعیت موجود از مکان فوق بصورت تجاري با فعالیت شغلی  انبار کاالي بهداشتی و آرایشی  

: مورد استفاده قرار میگیرد . موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل مسکونی در همکف بسطح 69/19 متر مربع به تجاري با فعالیت  انبار کاالي  -1

بهداشتی و آرایشی
 به جهت تبدیل داري یکباب کسري پارکینگ تجاري -2

 سال محاسبه تخلف 1398 میباشد
برابر خط پروژه شماره 1484 داراي عقب نشینی بسطح 12/49 متر مربع از اعیان میباشد .  
که از این بابت برابر نامه شماره ش ر-125877-99/7/5 کمیسیون محترم  در خصوص 
مقدار عقب نشینی از مالک تعهد ثبتی اخذ گردیده که بشماره 30320-99/8/8 در 

.دفترخانه شماره 126 رشت ثبت گردیده است
الزم بذکر است : به استناد صورتمجلس تفکیکی منضمه ساختمان بصورت 4 طبقه در 7 

 واحد مسکونی میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص 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 7,609,500(هفت میلیون و  ششصد و  نه هزار و  پانصد) 
 ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 2.85  0.75
 

3560000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/16 2/99/15543 تجدید 
نظر

امالك 53 و 
55 اعیان 
هاي 
ملک142 
هستند-حاف
ظ--قلمستا
ن

2-2-20083-55-1-0-0 34
9

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، بابت اضافه بناي 
همزمانساز در زیر زمین بمساحت 6.25 مترمربع و اضافه بنا در طبقه سوم برخالف 
مدلول پروانه ساختمانی بمساحت 90.32 مترمربع ،  با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به اینکه 
اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض  
راي بدوي دراین بخش ،  بمبلغ 171,894,600(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  

هشتصد و  نود و  چهار هزار و  ششصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 96.57  0.5
 

3560000  , 1395
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، بابت برگشت تراکم تشویقی اعطایی 
در پروانه ساختمانی صادره ، نظر به بازدید میدانی صورت گرفته توسط اعضا و با توجه 
به اقدام مالک در احداث بنا با بهره گیري از انرژیهاي تجدیدپذیر (ساختمان سبز) و 
به جهت حفظ محیط زیست ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك و مستندات 
ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ، ضمن نقض راي بدوي به رد آن 

اظهارنظرمی گردد.

ردتخلف 311.65  0
 

3560000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 240 مورخ 1393/12/28به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 765.96 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:149.55 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا از بابت احداث زیرزمین به مساحت 32.85 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.45 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.85 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.08 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 90.32 مترمربع -5

مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر سطح اشغال و خارج از  -6
.طول 60درصد در همکف به مساحت 311.65 مترمربع میباشد

سطح اشغال بر اساس راي کمیسیون ماده پنج  47.60 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
. موجود 47.77 درصد است

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.کسري پارکینگ ندارد

طبق بند 13 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 93/3/28 با درخواست مذکور از بابت تغییر 
جانمایی بنا برابر سایت پیشنهادي با رعایت 5متر فاصله از حد شمالی پالك از بر کوچه 8

متري و رعایت 2متر فاصله از حد شرقی و 2متر فاصله از حد غربی به منظور احداث بناي 3
طبقه مسکونی بر روي پیلوت مجموعا یک واحد مسکونی با رعایت سطح اشغال به میزان 
47/6 %سطح کل عرصه با تامین پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و رعایت سایر 

.ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
همچنین بابت اضافه بنا به مساحت 52.91 مترمربع و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 
1.87 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11074 مورخ 

1396/08/13 و تجدیدنظر به شماره 2/96/11483 مورخ 1396/11/09 بوده و حالیه داراي مابه 
:التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا از بابت احداث زیرزمین به مساحت 6.25 مترمربع(همزمانساز- سال تخلف  -1
(1395

کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 2.78 مترمربع(نسبت به راي) -2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 2.85 مترمربع(همزمانساز- سال تخلف 1395) -3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 90.32 مترمربع(سال تخلف 1396) -4
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مطابق تبصره 7 ضوابط سقف تراکم رشت داراي بناي مازاد بر سطح اشغال و خارج از  -5
طول 60درصد در همکف به مساحت 311.65 مترمربع میباشد.(همزمانساز- سال تخلف 

(1395
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.87  -6

مترمربع(نسبت به راي)

همچنین از بابت موارد فوق نیز داراي راي تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 به شماره 
2/99/15543 مورخ 1399/09/16 بوده که طی آن در خصوص تراکم اعطایی به مساحت 
311.65 مترمربع اعالم نموده: نظر به بازدید میدانی صورت گرفته توسط اعضا و با توجه به 
اقدام مالک در احداث بنا با بهره گیري از انرژي هاي تجدیدپذیر (ساختمان سبز) و به جهت 
حفظ محیط زیست ،با عنایت به محتویات پرونده ،مدارك و مستندات ابرازي و موارد اعالمی 

// ".معترض در الیحه دفاعیه ،ضمن نقض راي بدوي به رد آن اظهارنظر می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي همزمانسازمسکونی در زیر شیروانی با ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 3,626,775(سه میلیون و  ششصد و  بیست و  شش هزار و  
هفتصد و  هفتاد و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.88  0.5
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/23 2/99/15547 بدوي الکانی-چها
رراه 

استانداري-
-قدیري

2-2-20098-16-1-0-0 35
0

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه شماره  675 مورخ 1382/11/23 و پایان کار شماره 33404 
مورخ 1383/10/03 بصورت 2 طبقه روي پیلوت به مساحت کلی 328/79 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد
ملک فوق براساس صورتمجلس تفکیکی شماره 96873 مورخ 1383/12/18 در دو واحد 

.مسکونی تفکیک شده است
مساحت وضع موجود (به استثناي زیرشیروانی)مندرج در جدول کاربریها با استناد به 
صورتمجلس تفکیکی فوق الذکر به مساحت مجموعا 328.50 مترمربع در جدول کاربري ها 

.ورود شده است
ملک فوق قبل از پایان کار از بابت اضافه بنا به مساحت 27.75 مترمربع داراي راي 

کمیسیون ماده 100 بدوي شماره 1753 مورخ 1383/02/17 بوده و حالیه با استناد به کروکی 
:نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا (همزمانساز قبل از پایان کار صادره) در زیرشیروانی به مساحت کلی 23.88  -1
مترمربع (سال تخلف 1383)

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -2
5.50 مترمربع(این مورد بایستی صرفا بصورت عوارض درآمدي پرداخت شود.)
//.رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي مطابق ضوابط طرح تفصیلی روز الزامیست

35
0

باتوجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و گزارش کارشناسان رسمی به شماره 115079 
مورخ 99/6/22ثبت دفتر شهرداري مرکز و  تعیین سال وقوع تخلف سال (1395) 

ومحتویات پرونده، وارزش سرقفلی تعیین شده در راي تجدیدنظر به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 2,480,326,000(دو میلیارد و  چهارصد و  هشتاد میلیون و  سیصد و  بیست و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 270.2  0
 

3560000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/08 2/99/15548 رسیدگ
ي 
 مجدد

سبزه -
میدان-گذر 
-عنصري

2-2-10050-13-1-0-0 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 ضریب1/25 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 1,050,000,000(یک میلیارد و  پنجاه میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 250  1.25
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 503 مورخ 
1386/11/27 و پایانکار  به شماره 526788 مورخ 1388/07/25 بصورت 3 طبقه در 3 واحد 

مسکونی به مساحت 258/8 متر متر مربع صادر شده است
(طبقه همکف و طبقات هر کدام 64/7 متر مربع -مجموعا 258/8 متر مربع )

حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی  داراي تخلفات به شرح زیر 
:میباشد

با توجه به مساحت هاي وضع موجود داراي کاهش بنا نسبت به پایانکار  به مساحت 2/39 -1
.متر مربع در هر طبقه (همکف تا طبقه سوم مجموعا به مساحت 9/56 متر مربع) میباشد

احداث آساسنور در همکف و طبقات اول تا سوم (در هر طبقه به مساحت 2/62متر مربع)  -2
مجموعا به مساحت 10/48 متر مربع

با توجه به تغییراتی که در همکف و طبقات ایجاد نمودهاز قبیل برداشتن دیوارهاي -3
داخلی و تغییرات داخلی  از کل مجموعه به مساحت 259/72 متر مربع به عنوان فست فود 
مورد استفاده قرار میگیرد(10/48 متر مربع آسانسور تجاري -249/24متر مربع تبدیل)

با توجه به مساحت  تبدیل شده به فست فود داراي 10 واحد کسري پارکینگ تجاري -4
.میباشد

سال وقوع 1395
*********************************************************

********************************************
از بابت 278/8 متر مربع تبدیل مسکونی به تجاري (فست فود )(258/8 متر مربع تبدیل و 
20 متر مربع آسانسور)  و 14 باب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
 .2/97/11890 مورخ 1397/03/27 بوده که در پرونده تخلف ملک موجود میباشد

حالیه با توجه به راي کمیسوین ماده صد به دلیل خطا در محاسبه یابی داراي مابه التفاوت به 
:شرح زیر میباشد

 کاهش بنا از بابت احداث آسانسور نسبت  به راي  صادره 9/52متر مربع-1
 کاهش بنا در تبدیل مسکونی به تجاري نسبت به راي صادره به مساحت  9/56 متر مربع-2

باب کاهش  کسري پارکینگ تجاري نسبت به راي صادره 4 -3

الزم به ذکر است که ملک سابقا به صورت تجاري استفاده شده بوده که داراي راي کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/94/8616 مورخ 1394/05/17 مبنی بر تعطیلی واحد هاي مسکونی 
تبدیل شده به تجاري و تخریب مغازه و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/94/8722 
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مورخ 1394/06/24   که راي کمیسیون بدوي را عینا تایید نموده و  صورت جلسه تخریب به 
 تاربخ1394/11/05  بوده که بر همین مبنا تاریخ وقع تخلف 1395 ذکر شده است

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

****
 .به مساحت 30/6 متر مربع از همکف داخل عمق تجاري قرار دارد

حالیه با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14186 مورخ 1398/10/02 پرونده  
مجددا بررسی شده و با توجه به توضیحات فوق الذکر که به ان اشاره شده است  سال وقوع 

.تخلف همان 1395 مورد تایید میباشد
 .مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد 

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 118/86 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 169926مورخ 99/9/1و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 950,880

(نهصد و  پنجاه هزار و  هشتصد و  هشتاد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 118.86  0.1
 

80000  , 1371 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/08 2/99/15549 بدوي -
منظریه--ب
ن  ولیعصر

2-3-10076-53-1-0-0 35
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

13  0
 

100000  , 1371 1399/09/08 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15549 بدوي -
منظریه--ب
ن  ولیعصر

2-3-10076-53-1-0-0 35
2

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 7,579,200(هفت میلیون و  پانصد و  هفتاد و  نه هزار و  دویست) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 44.92  2
 

80000  , 1371 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً   مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ  یک باب خانه دوبلکس ویالیی به شماره 
ثبتی  12/6202 بمساحت عرصه 151.45 مترمربع   برابر سند مالکیت  می باشد که از بابت 

 اعیان احداثی بالمانعی ارائه نگردیده است
از کل اعیان احداثی بمساحت 44.92  مترمربع خارج تراکم و بمساحت 118.86  مترمربع  *

.داخل تراکم میباشد
.سال وقوع تخلف باستناد سال نصب کنتور سال 1371 میباشد*

با توجه به خط پروژه شماره 2291 بمساحت تقریبی  13  مترمربع از وضع موجود در *
.تعریض کوچه 8 متري و بن بست 4 متري قرار دارد

.حالیه درخواست پاسخ استعالم دفترخانه از ملک خود را دارند*
.مراتب جهت صدور دستورات 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 30.06 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، 

هر یک به مساحت 14.91 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 204.24 
مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 0.07 مترمربع، تبدیل راهرو به انباري در 
زیرشیروانی به مساحت 4.89 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-165709 مورخ 99/08/26 
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 2,577,593,500(دو میلیارد و  
پانصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 283.99  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/12 2/99/15552 بدوي رشت 
-الکانی 
-اول  

عطاآفرین - 
بن بست 
چهارم

2-2-10026-74-1-0-0 35
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به ابقاء سایه بان، موضوع یک واحد کسري پارکینگ منتفی می گردد. ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/12 2/99/15552 بدوي رشت 
-الکانی 
-اول  

عطاآفرین - 
بن بست 
چهارم

2-2-10026-74-1-0-0 35
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/78 مورخ 1398/07/11 بصورت 3
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 806.52 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 279.1 متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 30.06 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3.35 متر  -1
مربع بصورت بارانداز در خصوص پارکینگ شماره 4 میباشد (بارانداز بصورت فلزي و ناهمگن 

با ساختمان میباشد)
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14.91 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 14.91 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 14.91 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 204.24 متر مربع بصورت  یک طبقه مازاد بر خالف -5
 مدول پروانه

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0.07متر مربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 4.89متر -7

 مریع
سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 65% و با توجه به تخلف صورت گرفته وضع موجود 76

 .% میباشد

سال وقوع تخلف 1399

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

**********************************************
کسري فضاي باز و سبز ندارد

با توجه به اینکه مساحت هاي واحد ها باالي 180 متر مربع بوده هر واحد به 2 پارکینگ نیاز  
داشته  و با توجه به وضع موجود و ارائه کروکی نقشه برداري و معماري وضع موجودبخشی از 
 پارکینگ شماره 4 به مساحت 3.35 متر مربع در زیر بارانداز بوده و بارانداز بصورت فلزي و 

ناهمگن با سازه  میباشد
با توجه به توضیحات فوق الذکر در حال حاضر پارکینگ شماره 4 مورد تایید نبوده و داراي 1 
باب کسري پارکینگ میباشد. شایان ذکر است درصورت تایید  مساحت بارانداز که جز 
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 .تخلف بوده  از طرف کمیسیون محترم ماده صد پارکینگ مورد تایید میباشد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت سنگ اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد 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 
2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي 
به پرداخت جریمه به مبلغ  830,323,200(هشتصد و  سی میلیون و  سیصد و  بیست 

و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 123.56  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/09/08 2/99/15553 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی 
-خیابان 
امین 
اصغري

2-2-10011-3-1-0-0 35
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/148 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 847 مترمربع صادر گردیده 

.است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 123.56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد: (سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.40 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.40 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.40 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 22.40 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 22.40 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 11.56 مترمربع -6

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نماي جانبی اجرا شده  -7
.است

.رعایت حد نصاب فضاي باز و فضاي سبز می گردد -8
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده رعایت پارکینگ می گردد -9

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به توضیح است جهت 4 واحد مسکونی 8 باب انباري(4 باب در همکف و 4 باب در 
.زیرشیروانی احداث) گردیده است

همچنین برابر شماره ارجاع 327608 داراي شکواییه  شماره 65718 مورخ 1398/04/23 
پالك مجاورین بوده که سابقا درخصوص آن سند رضایت نامه محضري به شماره 14709 
مورخ 1398/05/24 دفترخانه شماره 172 رشت به نام آقاي مجتبی طنابیان ارائه گردیده 

بود.(نیاز به گواهی واحد تخلفات ساختمانی)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 74 درصد می باشد.(به میزان 9 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در 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 
56,629,500(پنجاه و  شش میلیون و  ششصد و  بیست و  نه هزار و  پانصد) ریال  

تائید و استوار میگردد.

جریمه 28.56  2
 

225000  , 1377
 , 1389

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

کاربري مربوطه

1399/09/22 2/99/15555 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی 
-چهارراه 
 حشمت

2-3-10071-21-1-0-0 35
5

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

44.34  0
 

225000  , 1377  عدم رعایت عقب نشینی

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث تراس در طبقه اول  بااعمال  ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 
بمبلغ 32,688,000(سی و  دو میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 13.62  2
 

1200000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) 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 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 
202,320,000(دویست و  دو میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال  تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 42.15  4
 

1200000  , 1388
 , 1389

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
داراي صورتمجلس تفکیکی که بصورت یکباب ساختمان تجاري مسکونی در  3 طبقه همکف 
شامل 4 باب مغازه و طبقات اول و دوم هر طبقه شامل دو واحد مسکونی کال 4 واحد 
مسکونی  داراي مجوز تفکیک بشماره 2/33/1038-1377/5/24 از شهرداري میباشد 
همچنین برابر سوابق موجود در شهرداري از بابت تبدیل حیاط مشاعی  بمساحت  53/70 
متر مربع به بصورت احداث یکباب مغازه  و همچنین دو واحد کسري پارکینگ داراي اصدار 
آراي بدوي بشماره 18069-87/9/21 و تجدید نظر بشماره 2565-88/2/23 مبنی بر جریمه 
میباشد. وضعیت موجود مکان فوق  بصورت یکباب ساختمان مسکونی و تجاري در 3 طبقه 
شامل همکف 3 باب مغازه  دوباب از مغازه ها قطعات تفکیکی 5و6  به مالکیت غیر میباشد و 
متقاضی مالک مغازه هاي قطعات 7و 8 تفکیکی را با مغازه  احداثی  پشت  قطعات تفکیکی  
ذکر شده که داراي راي کمیسیون میباشد ادغام نموده و بصورت یکواحد تجاري مورد 
استفاده قرار داده  و طبقه اول 2 واحد مسکونی و طبقه دوم یکواحد مسکونی کال 3 واحد 

 مسکونی میباشد
الزم بذکر است :بر اساس صورتمجلس تفکیکی مغازه قطعه 8 تفکیکی  بصورت دوبر بسطح 
24/10 متر مربع و مغازه قطعه 7 تفکیکی بسطح 17/79 متر مربع  با مغازه احداثی که  از بابت 
تبدیل حیاط مشاعی به تجاري بسطح 53/70 متر مربع بوده توسط مالک با تخریب 
دیوارهاي غیر بابر و جابجایی راهپله مسکونی  بصورت یکواحد تجاري مورد استفاده قرار 
گرفته و مشمول تعمیرات کلی میگردد که از این بابت  داراي فیش پرداختی عوارض درآمدي 

.و گواهی واحد درآمد   بشماره درخواست 339698  میباشد
با توجه به مساحت بالمانع تفکیک  و سوابق تبدیل حیاط مشاعی  به تجاري بسطح کلی   
374/44 متر مربع  و مطابقت آن با مساحت کروکی نقشه برداري ارائه شده بسطح 446/48 

: متر مربع  داراي اضافه بناي کلی  بسطح 72/04 متر مربع  به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف  بسطح  4/90   متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی ( اضافه بناي  -1
اعالم شده بدلیل خطاء در مساحت یابی همزمان ساز مربوط به قبل از بالمانع تفکیکی 

(1377 
توسعه بناي تجاري بسطح 12/29 متر مربع بدلیل تبدیل فضاي  راه پله به تجاري  (   -2
اضافه بناي اعالم شده بصورت همزمان ساز  بدلیل خطاء در مساحت یابی در قسمت مغازه 
اي است که از بابت تبدیل حیاط مشاعی به تجاري که داراي راي کمیسیون ماده صد بدوي 
بشماره 18069-87/9/21 و تجدید نظر بشماره 2565-88/2/23 مبنی بر جریمه میباشد) 

سال محاسبه بر اساس راي صادره  1388
اضافه بنا در نیم طبقه بصورت  احداث بالکن در نیم طبقه بسطح 29/86 متر مربع ( سال  -3
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محاسبه بعد از راي کمیسیون ماده صد 1389)
اضافه بنا در طبقه اول بسطح 36/07 متر مربع ( از این مقدار بسطح 13/62 متر مربع  -4
بصورت تراس غیر مسقف که با واحد آپارتمان قطعه 10 تفکیکی مورد استفاده قرار میگیرد (  
در کروکی نقشه برداري واحد مسکونی شماره 2 درج شده است)الزم بذکر است : با توجه به 
استفاده  تراس غیر مسقف اشرافیت به ملک همسایه دارد.( سال محاسبه بعد از راي 

(کمیسیون ماده صد 1389
اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 1/21 متر مربع( اضافه بناي اعالم شده بدلیل خطاء در -5

 (مساحت یابی همزمان ساز مربوط به قبل از بالمانع تفکیکی 1377

الزم بذکر است : مالک با تخریب دیوار مشترك ( غیر باربر)  بین دو واحد مسکونی قطعات 
11 و 12 تفکیکی در طبقه دوم بصورت یکواحد مسکونی مورد استفاده قرار داده مشمول 

(تعمیرات جزئی میگردد.( سال محاسبه براي عوارض درآمدي 1387
برابر خط پروژه شماره  1858 بسطح تقریبی 44/34 متر مربع داراي عقب نشینی در هر 

طبقه  برابر خیابانهاي اصالحی 51 متري و 17 متري  میباشد
در خصوص افزایش تعداد واحد راي بدوي تایید میگردد ردتخلف 2  0

 
3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/09/16 2/99/15556 تجدید 

نظر
خیابان 
تختی-کوچ
ه توانبخشی

2-1-10030-32-1-0-0 35
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 1,044,120,000(یک میلیارد و  چهل و  چهار میلیون و  

یکصد و  بیست هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 124.3  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/39 مورخ 1398/0501 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 881.77 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:100.10 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.49 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.49 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.49 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.49 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 16.49 مترمربع -5
اضافه بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 17.65 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -7
مجموعا 6.76 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 17.44 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.49 متر می باشد.)

تعداد  واحدهاي مسکونی از 6 به 8 واحد افزایش یافته است.(فلذا داراي بناي مازاد بر  -9
تراکم از این بابت به مساحت 111.80 مترمربع می باشد.)

رعایت فضاي سبز می گردد.به علت تخلفات فوق داراي 40.99 مترمربع کسري فضاي باز  -10
.می باشد

کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به تزاحم دو باب پارکینگ بایستی عوارض درآمدي یک  -11
باب کسري پارکینگ را پرداخت نماید.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 71.50 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
//.مشمول تبصره 7 نمی گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت بانک کارآفرین مبنی بر تخلف 
ساختمانی بر خالف مدلول پروانه ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري و نامه شماره 163722 مورخ 1399.08.24 مبنی بر رفع اشرافیت  
محدوده پله فرار ؛ ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا 

زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی 
(تجاري-صنعتی-اداري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازي  به استناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان، متخلف به 
پرداخت جریمه به مبلغ 16,918,828,800(شانزده میلیارد و  نهصد و  هجده میلیون و  

هشتصد و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال محکوم می گردد.

جریمه 1188.12  4
 

3560000  , 1395
 , 1396
 , 1397

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/09 2/99/15569 بدوي خیابان 
مطهري- 
روبروي 
مسجدچهارب
 رادران

2-1-10141-11-1-0-0 35
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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 356,000,000(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 185 مورخه 
1392/12/28 به صورت 5 طبقه باالي همکف+زیرزمین به صورت 1 واحد بانک خصوصی  و 4 
باب دفتر تجاري و خدماتی و داراي اصالح پروانه به شماره درخواست 190766 به مساحت 
.کلی 3116/75 مترمربع می باشد. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 324/09 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 
باشد: (الزم به توضیح است با توجه به این که تراز دو بخش اصلی ساختمان و پارکینگ 
طبقاتی مجزي بوده لذا مابه التفاوت در هر طبقه به صورت مجزي اعالم گردیده است)

:مابه التفاوت در زیرزمین -1
اضافه بنا به مساحت 64/90 مترمربع از سازه اصلی (به مساحت 8/07 مترمربع به  -1-1

صورت احداث راه پله فرار)
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -2-1

:مابه التفاوت در همکف -2
کاهش بنا به مساحت 23/52 مترمربع در سازه اصلی -1-2

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 13/37 مترمربع -2-2
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-2

مابه التفاوت در طبقه اول: (قابل ذکر است در تراز مزبور بخشی به صورت نیم طبقه در  -3
تراز بین همکف و طبقه اول بوده که با توجه به اجراي ساختمان، اختالف ارتفاع مزبور با 

توجه به اجراي رمپ به زیرزمین ایجاد گردیده است)
اضافه بنا به مساحت 17/97 مترمربع (به مساحت 14/8 مترمربع به صورت احداث راه  -1-3

پله فرار)
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -2-3

:مابه التفاوت در طبقه دوم -4
اضافه بنا به مساحت 7/05 مترمربع در سازه اصلی -1-4

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 10/11 مترمربع -2-4
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-4

:مابه التفاوت در طبقه سوم -5
کاهش بنا به مساحت 13/41 مترمربع در سازه اصلی -1-5

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 18/40مترمربع -2-5
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-5

:مابه التفاوت در طبقه چهارم -6
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کاهش بنا به مساحت 13/41 مترمربع در سازه اصلی -1-6
اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 18/40مترمربع -2-6

اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-6
:مابه التفاوت در طبقه پنجم -7

اضافه بنا به مساحت 103/99 مترمربع در سازه اصلی (الزم به توضیح است در طبقه  -1-7
مزبور به مساحت 102/68 مترمربع به صورت تراس روباز در حدود شرقی و غربی می باشد)

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 12/14 مترمربع -2-7
اضافه بنا به مساحت 3/93 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-7

اضافه بنا به در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 8/83 مترمربع -8
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در حد شمالی با توجه به احداث راه پله فرار -9

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 123/80 مترمربع از بابت تبدیل بانک خصوصی به دفتر  -10
تجاري و خدماتی در طبقه اول

بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم از بابت تبدیل 1 واحد دفتر تجاري و خدماتی به 2 واحد  -11
تجاري و خدماتی به مساحت 273/50 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم از بابت تبدیل 1 واحد دفتر تجاري و خدماتی به 2  -12
واحد تجاري و خدماتی به مساحت 253/04 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم از بابت تبدیل 1 واحد دفتر تجاري و خدماتی به 2  -13
واحد تجاري و خدماتی به مساحت 253/04 مترمربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -14
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 737/23 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به این که در زمان صدور پروانه به ازاي هر 100 مترمربع زیربناي موجود (به  -15
صورت اداري و به کسر زیرزمین و پارکینگ طبقاتی) 3 پارکینگ محاسبه گردیده لذا حالیه 
نیاز به 56 باب پارکینگ می باشد که با  توجه به پرداخت 1 باب کسري پارکینگ تجاري در 
زمان صدور پروانه و همچنین تامین 53 باب ، حالیه داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري می 

.باشد
در زمان صدور پروانه ساختمانی برابر نقشه هاي معماري سقف بام به صورت شیروانی  -16

.بوده لیکن در وضع موجود به صورت بام تهرانی است
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مشمول رعایت و ارائه نقشه ها و مدارك الزم جهت ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري  -17
.می باشد

:داراي راي کمیسیون ماده 5 طبق بند 4 مورخ 1392/03/19 میباشد مبنی بر این که
با درخواست احداث بنا به صورت تجاري متمرکز در دو بلوك که بلوك اول (انتهاي پالك) با 
سطح اشغال 18درصد در حداکثر 6 تراز جهت تامین 48 واحد پارکینگ مکانیزه و بلوك بر 
ساز با سطح اشغال 62 درصد در زیرمین و همکف و اول و سطح اشغال 50 درصد در طبقات 
دوم و سوم و چهارم 30 درصد و در طبقه پنجم با دو متر عقب سازي در طبقه همکف جهت 
ایجاد گشایش فضایی (عقب سازي کامل سازه) و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح مصوب 

.موافقت گردید
داراي نامه شماره 94-20276-ش ر مورخ 1394/02/23 معاونت محترم معماري و شهرسازي 
می باشد مبنی بر اینکه به جهت تامین پارکینگ مناسب با توجه به الزامات استاندارد 
پارکینگ مکانیزه ارائه شده در ضمائم فوق ، از نظر این معاونت استفاده از سیستم 
پیشنهادي ارائه شده براي امکان پارك 48 خودرو ، بالمانع است. لکن چناچنه سطح 
پارکینگ پیشنهادي ، از سطح اشغال و تراکم مصوب فراتر باشد ، عوارض مربوطه از مالک 

.باید دریافت شود
: داراي راي بند 3 کمیسیون ماده 5 می باشد مبنی بر این که

پیرو بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/03/19 با اصالح نقشه هاي معماري پارکینگ 
مکانیزه پروژه در دست احداث بانک کارآفرین به تعداد 48 واحد پارکینگ مورد نیاز ، مورد 
موافقت گرفت. ضمنا الزم است نقشه هاي معماري اصالحی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 

.5 تایید و ممهور به مهر و امضاء گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

همچنین داراي پرونده شکواییه پالك حد شمالی به شماره ارجاع 190778 به شرح زیر در 
:زمان گودبرداري ساختمان می باشد

با توجه به عدم اجراي صحیح سازه نگهبان،دیوار محوطه و همچنین موازییک کف حیاط ""
خلوت ملک شمالی به شماره پالك 3829/1 به شدت دچار ترك (با عرض حدودا 4 سانت) 
شده و با توجه به وضعیت موجود هر آن خطر تخریب ملک مورد نظر و همچنین خطرات 

"".جانی و مالی می رود
قابل ذکر است از بابت پرونده شکایتی مزبور داراي دادنامه شماره 9509971335400124 
مورخ 1395/0/13 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت بوده که درخصوص آن 

.نیاز به اظهارنظر واحد محترم حقوقی می باشد
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در وضع موجود راه پله فرار در حال اجرا بوده و به طور کامل اجرا نگردیده است و ورود 
.اطالعات آن براساس نقشه هاي ارائه شده توسط متقاضی ورود اطالعات گردیده است
الزم به توضیح است بخشی از سال وقوع تخلفات براساس آزمایش هاي بتن ارائه شده 

.توسط متقاضی می باشد
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

************************************
با توجه به نامه شماره ش ر - 68353- 1398 مورخ 1398/04/26کمیسیون ماده صد، 
درخصوص موارد مورد اشاره در نامه، متراژ حیاط خلوت برابر 17/31 مترمربع، میزان عقب 
نشینی در زمان صدور پروانه برابر 0/82 مترمربع بوده که حالیه در وضع موجود رعایت می 
گردد، همچنین معابر پالك برابر پروانه صادره در حد شرق 30 متري، حد شمالی و جنوبی به 
صورت 6 متري می باشد. الزم به توضیح است عدم رعایت حداقل 2 متر از پالك مجاور به 
دلیل احداث راه پله فرار بوده و حداقل فاصله 2 متر در صورت عدم وجود راه پله فرار، 

.حداقل عرض 2 متر از بازشو ساختمان رعایت می گردد
همچنین مجددا طی شماره ارجاع 328350 پالك مجاور حد جنوب غربی درخصوص تجاوز و 
عدم رعایت حریم توسط بانک کارآفرین شکایت نموده که با توجه به بررسی به عمل آمده و 
خط پروژه شماره 729 و خط پروژه پروانه صادره، عرض باقیمانده معبر بایستی حداقل 5 متر 
بوده که در وضع موجود پس از اجراي نما برابر 5/10 متر می باشد لذا حداقل عرض معبر 

.باقیمانده رعایت گردیده است
********************************

برابر تصمیم شعبه 4 کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/14178 مورخ 1398/09/30 ، 
مقرر گردیده است پرونده به شهرداري منطقه اعاده گردیده تا اگر امکان رفع اشکال پله 
فرار و رفع اشرافیت هست، به مالک جهت انجام ابالغ و پس از اجرا به کمیسیون ارسال 

.گردد
*******************************

برابر شکواییه به شماره اتوماسیون 49652 مورخ 1399/03/31 پالك حد شمال شرقی، با 
توجه به بازدید به عمل آمده احداث ساختمان بانک کارآفرین باعث آسیب به بخشی از لمه 
سربندي ساختمان مزبور و همچنین باعث ایجاد آثار رطوبت و نم در دیوارهاي ساختمان 
گردیده است. همچنین درخصوص رعایت فاصله قانونی و اتصال تاسیسات به پالك ایشان 
قابل ذکر است، با توجه به بازدید به عمل آمده در قسمت هاي قابل رویت درز انقطاع رعایت 
گردیده است و در بخش هایی که امکان رویت درز انقطاع میسر نمی باشد در صورت 

.صالحدید نیاز به استعالم از سازمان نظام مهندسی می باشد
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*******************************
با توجه به بازدید مجدد به عمل آمده مورخ 1399/08/08 محدوده پله فرار با استفاده از 

ساندویچ پنل پوشانده گردیده است. (تصاویر مربوط ضمیمه گردیده است)
با توجه به گزارش شهرداري مورخ 99/09/10 و با توجه به حکم جریمه براي سایبان 

موضوع کسري پارکینگ منتفی میگردد.
ردتخلف 25  0

 
3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/22 2/99/15573 تجدید 

نظر
پل عراق 
-کوچه 
 روشن بین

2-3-10097-58-1-0-0 35
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 با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي در خصوص تخلف احداث سایبان 
باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان و همچنین درخصوص تخلف مربوط به اضافه بناي همکف و طبقات راي 
بدوي با ضریب جریمه 2 برابرتایید و مبلغ جریمه 214,502,400(دویست و  چهارده 
میلیون و  پانصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 31.92  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذاضمن نقض 
راي بدوي  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
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/52 مورخ 1398/05/15 بصورت 3
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 775.5 متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 23.75 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 7.64 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 4.77 متر  -1

.مربع بصورت سایبان  میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 2.87 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 2.87 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 2.87 متر مربع-4
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 7.5 متر مربع-5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول تا سوم به مساحت 7.05متر مربع(عرض راه پله 2.8 متر )

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 1.12 متر -7
 مریع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد در طبقه دوم به -8
 مساحت 80.84متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد در طبقه سوم به -9
 مساحت 80.84متر مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت -10
0.26 متر مربع (صرفا شامل عوارض درامدي)

داراي 1 باب کسري پارکینگ مسکونی  میباشد (با توجه به اینکه پارکینگ شماره 3 به  -11
مساحت 4.77 متر مربع در زیر سایبان بوده و در صورت جریمه توسط کمیسیون محترم  

ماده صد در خصوص سایبان احداث شده پارکینگ مورد تایید میباشد.)
با توجه به تخلفات صورت گرفته به  مساحت 5.06 متر مربع کسري فضاي باز و به -12

 .مساحت 0.94 متر مربع کسري فضاي سبز را دارد
.سطح اشغال طبق پروانه صادره 72.26% و با توجه به تخلفات صورت گرفته 75.30% میباشد

سال وقوع تخلف 1399
*********************************************************
*********************************************************
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**********************************************
همچنین با توجه به پروانه صادره که یک درب 2.5 متر و یک درب 3 متري مجاز بوده و 
پارکینگهاي شماره 1و 6 با احداث درب 2.5 متري جدید مورد تایید بوده مشمول عوارض 
درامدي میگردند(شایان ذکر است که پارك حاشیه اي که در زمان پروانه بوده  در وضع 

موجود نیاز رعایت میگردد)

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 61.46 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 
94.86 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.24 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 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 
جریمه به مبلغ  1,716,422,400(یک میلیارد و  هفتصد و  شانزده میلیون و  چهارصد 

و  بیست و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 255.42  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/19 2/99/15574 تجدید 
نظر

مطهري 
بادي اهللا

2-3-10231-114-1-0-0 35
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/101 مورخ 1398/08/26 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی به مساحت کلی 1572.10 مترمربع صادر 
.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت ستون طبقه دوم می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 
:مساحت کلی 251.18 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 61.46 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 94.86 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 94.86 مترمربع -3

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -4
طبقات به مساحت مجموعاً 4.24 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 1.15 متر می 

باشد.)
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -5

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 69 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
با توجه به مرحله ساختمانی اظهارنظر در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی و... متعاقبا 

.اعالم می گردد. فعال کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.سال تخلف 1399 می باشد
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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 175768 مورخ 99/9/10 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 20/643/750/000 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 

4,128,750,000(چهار میلیارد و  یکصد و  بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه 
هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 250.62  0
 

3360000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/17 2/99/15579 تجدید 
نظر

شهرداري-ب
حرالعلوم-ر
وبروي بازار 
رضا

2-1-10166-52-1-0-0 360
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/17 2/99/15579 تجدید 
نظر

شهرداري-ب
حرالعلوم-ر
وبروي بازار 
رضا

2-1-10166-52-1-0-0 360

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره ش ر -138007-98/8/4 کمیسیون محترم شعبه (2)   طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري   بر روي پالك فوق پروانه 

ساختمانی به  شماره 4 مورخ 1392/03/06 به صورت 1 طبقه روي مغازه در 1 واحد مسکونی و 
.1 واحد تجاري به مساحت کلی 250.76 مترمربع صادر گردیده است

:همچنین از بابت اضافه بناي کلی  به مساحت کلی 121.06 مترمربع شامل 
کاهش بنا در همکف در بناي اصلی به مساحت 1.09 مترمربع -1 

اضافه بنا در همکف از بابت احداث بخشی از مغازه در حیاط حد جنوبی ملک به مساحت  -2
 8.24 مترمربع

اضافه بنا در همکف از بابت احداث سرویس بهداشتی اختصاصی در حیاط به مساحت  -3
 3.43 مترمربع

اضافه بنا در همکف از بابت احداث مطبخ در حیاط به مساحت 3.38 مترمربع(توضیحاً  -4
مطبخ مذکور در جدول کاربریها به عنوان اطاق مشخص شده است.)

اضافه بنا در همکف از بابت احداث بارانداز در حیاط به مساحت 48.19 مترمربع -5
اضافه بنا از بابت احداث بالکن به مساحت 57.82 مترمربع -6

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 1.09 مترمربع -7
کاهش بنا در راه پله به بام به مساحت 0.81 مترمربع -8

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 9.41 مترمربع -9
داراي سه باب  کسري پارکینگ تجاري می باشد.(پارکینگ هاي شماره 1 و2 با توجه به  -10
جریمه بارانداز توسط کمیسیون ماده 100 (مذکور در ذیل)مورد تایید می باشد. )

.مشمول تبصره 7 نمی گردد -11
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58.23 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12
موجود 89.21درصد می باشد.(به میزان 30.98 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد -13
ارتفاع پیلوت به طور تقریبی 5.85 متر بوده که بایستی تا زمان پایان کار به 2.40 متر  -14

.کاهش یابد
در زمان پروانه فاقد باالبر بوده و هم اکنون در باکس راه پله یک عدد باالبر احداث  -15

.نموده است
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/95/9893 مورخ   
  1395/06/29و تجدید نظر به شماره 2/95/10413 مورخ 1395/11/02 بوده

ضمناً مغازه موجود در پالك فوق با مغازه موجود در ضلع جنوبی به شماره پالك 1526 به 
صورت یکجا مورد استفاده بوده و  داراي فعالیت شغلی فروش لوازم  تزیینات ساختمان و 
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.تابلو به ارتفاع 1 متر و مساحت 3 مترمربع می باشد
.ساختمان فوق عالوه بر باالبر داراي راه پله ثابت نیز می باشد

----------------------------------------------
وضعیت موجود با توجه به کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مالک از کل ساختمان 
مسکونی بصورت یکواحد انبار تجاري لوازم تزئینات ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد با 

: توجه به تبدیل ملک بصورت تجاري موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل همکف به کسر مغازه  به انبار تجاري  بسطح 101/13 متر مربع  ( شامل تبدیل  -1
سرویس بهداشتی بسطح 3/43 متر مربع به تجاري و تبدیل مطبخ بسطح 3/38 متر مربع به 
تجاري و تبدیل پیلوت بسطح 46/30 متر مربع به تجاري و تبدیل بارانداز به تجاري بسطح 

48/19 متر مربع)
 تبدیل محوطه مسکونی در   حد شمال بسطح  17/43 متر مربع به محوطه تجاري-2

 تبدیل مسکونی طبقه اول بسطح 115/71متر مربع به انبار تجاري -3
 تبدیل راهپله به بام در طبقه دوم به انبار تجاري بسطح 16/35 متر مربع -4

 به جهت تبدیل داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري -5
. سال محاسبه تخلف 1397 میباشد

 
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 
254,419,200(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد و  نوزده هزار و  دویست) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 37.86  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/22 2/99/15584 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی- 
کوچه 
 کاسپین

2-1-10035-5-1-0-0 361
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 2/99/41
 مورخه 1399/04/18 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 2 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 379.67 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سقف دوم بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 37.86 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.93 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.93 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
(طبقه دوم، سوم و زیرشیروانی کال به مساحت 208.51 مترمربع  تا کنون اجرا نگردیده 

.است)
حیاط خلوت سراسري به عرض 2 متر در دو حد شرقی و غربی رعایت نگردیده و عرض  -3
موجود در حد غربی  به صفر و در حد شرقی در کمترین فاصله به 1.51 متر تقلیل یافته 
است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد غربی کال و در حد شرقی تا نقطه اي که رعایت 

.فاصله نگردیده فاقد بازشو می باشد)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -4

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -5
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -6

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -7
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

رعایت حد نصاب فضاي سبز می گردد و به مساحت 15.44 مترمربع داراي کسري حد  -8
.نصاب فضاي باز می باشد..(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70.68 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -9
.موجود 86.32 درصد می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خانه پس از حریق ترمیم گردیده 
و نظر 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 163096 مورخ 99/8/22 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 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 86,800,000
(هشتاد و  شش میلیون و  هشتصد هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد . ضمنا در 
خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 56  0.5
 

3100000  , 1399 1399/09/17 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15593 بدوي -
رودبارتان-ر
سالت-بلور
چیان

2-3-10197-239-1-0-0 36
2

توضیحات بازدید احترماً مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 3 به صورت 
یکباب خانه ویالیی، داراي بالمانع شماره 3/33/8752-80/5/8 از شهرداري بوده که 
بشماره 309591-80/5/13 در دفترخانه شماره 9 رشت ثبت گردیده است،  می باشد.برابر 
خط پروژه شماره  1714    بسطح تقریبی 56 متر مربع ( از این مقدار بسطح تقریبی 15 متر 
از عرصه و مابقی از اعیان )داراي عقب نشینی میباشد. داراي مجوز تعمیرات کلی به شماره 

،ارجاع 345759 بوده
حالیه با توجه به گزارش واظهار مامورین ناحیه وبازدید بعمل آمده برخالف تعهد داده شده، 

.عقب نشینی فوق الذکر رارعایت ننموده است
گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و مساحت 
هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده است. جهت 
تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمی باشد پس از بازدید از داخل 

  .ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه  تجاري و بالکن 
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 38,254,400(سی و  هشت میلیون و  

دویست و  پنجاه و  چهار هزار و  چهارصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 10  4
 

1100000  , 1364
 , 1387

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

کاربري مربوطه

1399/09/29 2/99/15597 بدوي سعدي-نب
ش کوچه 
فرقان بین

2-1-10018-2-1-6-0 36
3
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب دکان مغازه ششمی (از جنوب به 
شمال) احداثی در پالك 75/293 باقیمانده برابر سند اجاره نامه شماره 161662 مورخ 

.1371/09/03 (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مغازه در طبقه همکف برابر 19.40 مترمربع و 
بالکن به مساحت 17.60 مترمربع می باشد. همچنین راه دسترسی به بالکن صرفا از طریق 

.باالبر می باشد
از بابت 18.00مترمربع مغازه و بالکن به مساحت 9.00 مترمربع داراي بالمانع شماره 

.3/33/14409 مورخ 1387/05/08 می باشد
حالیه داراي مابه التفاوت به مساحت 1.40 مترمربع در طبقه همکف(به صورت همزمانساز) و 

.به مساحت 8.60 مترمربع توسعه بالکن (سال وقوع 1387) می باشد
.به استناد طرح تفصیلی (بر خیابان سعدي) فاقد عقب نشینی می باشد

الزم به توضیح است مغازه مزبور داراي فعالیت شغلی فروش لوازم و قطعات یدکی و داراي 
.تابلو استاندارد می باشد

.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

36
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در طبقات سوم و چهارم، هر طبقه به مساحت 163.69 مترمربع، 
اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 13.48 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 

2,863,224,000(دو میلیارد و  هشتصد و  شصت و  سه میلیون و  دویست و  بیست و  
چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 340.86  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/01 2/99/15599 بدوي نقره  
دشت-بن 
بست عالمی

2-2-10164-73-1-0-0 36
4

در خصوص دو 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 336,000,000

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

جریمه 50  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 10 به 12، راي به ابقاء آن صادر می 
گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/152 مورخه 1397/12/28 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی 

.در 10 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1332.37 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 

متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 340.86 مترمربع بر خالف مدلول پروانه ساختمانی 
:و به شرح زیر می باشد

.کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 9.63 مترمربع -1
.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 9.63 مترمربع -2
.کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 9.63 مترمربع -3

.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 163.69 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4
.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 163.69 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -5
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 13.48 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -6

.افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 12 واحد.(سال وقوع تخلف 1399) -7
.داراي 2 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال وقوع تخلف 1399) -8

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
رعایت حد نصاب فضاي سبز بر اساس جانمایی انجام شده در نقشه معماري می گردد و  -11

.به مساحت 9.96 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 68.16 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

.موجود 66.10 درصد می باشد
ضمنا از بابت ارائه سند تجمیعی تا قبل از گواهی عدم خالف داراي تعهد نامه شماره 25283 
مورخه 1398/07/13 از دفترخانه اسناد رسمی 254 (مندرج در پروانه صادره) بوده که تا 

.کنون سند تجمیعی ارائه نگردیده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 404,880,000
(چهارصد و  چهار میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 48.2  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/22 2/99/15617 تجدید 
نظر

منظریه-خی
ابان 

ولیعصر-کو
چه شهید 
میر صالح 
رضایی

2-3-10075-179-1-0-0 36
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/91مورخ 1398/08/08بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3واحد مسکونی به مساحت کلی 460.04متر 

 .مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 48.2متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در همکف به مساحت 12.05متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 12.05متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 12.05متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 12.05متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 18.14 متر مربع-5
 .کسري فضاي باز و سبز ندارد

 .کسري پارکینگ ندارد 
سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 72/78% و با توجه به تخلف صورت گرفته %79.21 

.میباشد
سال وقوع تخلف 1399

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

*********************************************
 .سرویس بهداشتی  در پیلوت در زیر راه پله میباشد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ونما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
حالیه با توجه به ارجاع پرونده بصورت غیابی به کمیسیون ماده صد با توجه به تصمیم 
کمیسیون  به شماره 2/99/14697 مورخ 1399/06/16در خصوص اینکه پرونده ارجاع گردد 
تا میزان دقیق تخلفات بررسی گردد با توجه به نقشه برداري و نقشه معماري ارائه داده شده 

 .از طرف متقاضی گزارش فوق حاصل گردید

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل یکباب 
مغازه به دوباب، به منظور  تعیین ارزش سرقفلی مابه التفاوت  وفق مقررات قرار ارجاع 
امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
167481 مورخ 99/08/28  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز وتعیین ارزش 

سرقفلی مابه التفاوت به مبلغ 2.220.000.000 ریال و پس از دعوت ازمالک و کارشناس 
رسمی و اداي توضیحات ایشان و منطبق بودن نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال 
قضیه، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 444,000,000(چهارصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1  0
 

3560000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/09/22 2/99/15620 بدوي مطهري 
راسته 
مسگران

2-1-10155-177-1-0-0 36
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با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی (بصورت 
همزمان ساز) 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 3,163,860(سه میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و  هشتصد و  

شصت)  ریال محکوم می گردد.

جریمه 1.55  4
 

510300  , 1385 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان به شماره 1242برابر سند 
.مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

با توجه به بررسی پرونده فنی، با وجود دارا بودن دو پالك مجزي، پالك مذکور به انضمام 
پالك حد غربی (1241) داراي پروانه ساختمانی به شماره 51 مورخه 1384/03/10 به صورت 
.یک باب مغازه (همکف، بالکن و طبقه اول) به مساحت کلی 57.97 مترمربع می باشد
همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 676 مورخه 1385/07/11 می باشد، لیکن 

.پایانکار دریافت ننموده است
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 9.67 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 0.17 مترمربع -1
اضافه بنا در بالکن به مساحت 3.18 مترمربع -2

کاهش بنا در سازه اصلی طبقه اول  به مساحت 1.69 مترمربع از سازه اصلی -1-3
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.32 مترمربع به صورت احداث کنسول رو به شارع -2-3

تبدیل یک باب به دو باب تجاري -4
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -5

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
بابت اضافه بنا به مساحت 5.85 مترمربع به صورت کنسول در طبقه اول و به مساحت 2.10 
مترمربع اضافه بنا در بالکن داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه مورخ 
1385/02/28 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 4363 مورخه 1385/03/29 مبنی بر 

.جریمه می باشد
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 0.17 مترمربع در طبقه همکف داراي سوابق پرداختی 

.طی شماره ارجاع 284704 داراي سوابق پرداختی در واحد تخلفات می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به مساحت 1.08 مترمربع در بالکن (نسبت به راي و به صورت همزمانساز) -1
اضافه بنا به مساحت 0.47 مترمربع در طبقه اول مربوط به کنسول رو به شارع (نسبت به  -2

راي و به صورت همزمانساز)
تبدیل یک باب به دو باب تجاري (سال وقوع 1397) -3

الزم به توضیح است پروانه مزبور با توجه به راي کمیسیون ماده 5 طی صورتجلسه مورخ 
:1383/12/22 به شرح زیر صادر گردیده است

با توجه به بند 3 کمیسیون ماده 5 مورخ 1382/08/07 با عنایت به این که درخواست براي "
دو پالك همجوار هر کدام به مساحت 12.35 مترمربع بوده است، لذا با همان راي قبلی در 
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صورتی که دسترسی راه پله از داخل مغازه باشد، دو باب مغازه به عنوان یک واحد تجاري 
"استفاده شود، موافقت گردید

پالك مذکور در بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق طرح هاي اجرایی آتی و 
.نیز ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه درخصوص پالك 1242(مغازه حد 
.شرقی) را دارد

************************
.با توجه به بازدید به عمل آمده باالبر موجود در پالك مورد استعالم جمع آوري گردیده است

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 1399/09/22 2/99/15621 بدوي رشت-باقرآب
اد-بعداز 
مسجد حاج 
صمد خان

2-1-10042-18-1-0-0 36
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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 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,424,136,000(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  چهار میلیون و  
یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 169.54  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص تخلف تبدیل پیلوت به تجاري ، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق 
مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 

کارشناسی به شماره 177724 مورخ 99/09/12  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
مبنی بر  تعیین ارزش سرقفلی مابه التفاوت به مبلغ 7.620.000.000ریال، به استناد 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی 
به مبلغ 1,524,000,000(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  چهار میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 30.48  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز

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  , 1399 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 13 مورخ 2/22/213901به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري  به مساحت کلی 569.23مترمربع 
.صادر گردیده است.حالیه در مرحله اتمام سفت کاري ودر حال انجام نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:184.16 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.96 مترمربع (که عالوه برآن به مساحت 14.62 متر مربع  -1

نیز  به صورت سایه کنسول بوده که باید صرفا عواض درآمدي آن پرداخت گردد)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 53.66مترمربع (سال وقوع 1399) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53.66مترمربع (سال وقوع 1399) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 53.66 مترمربع (سال وقوع 1399) -4
افزایش بنا  در زیرشیروانی  به مساحت 0.6متر مربع (سال وقوع 1399)-5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 30.48 مترمربع -6
(سال وقوع1399)

رعایت پارکینگ تجاري میگردد( پروانه ساختمانی با احتساب 2 واحد کسري پارکینگ -8
تجاري صادر گردید)  و داراي  1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد (قابل ذکر است 
علی رغم رعایت عقب نشینی،  امکان ورود خودرو به داخل پیلوت وجود ندارد لذا جانمایی 

سه باب پارکینگ موجود در نقشه ها مورد تایید نمی باشد)
الزم به ذکر در زمان پروانه راه پله آسانسور و همچنین راهرو زیر شیروانی در تراکم لحاظ 

گردید
 تعداد واحد مسکونی برابر پروانه ساختمانی صادره 3  و حالیه 4 واحد می باشد

الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله 1.50متر می باشد
مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا گردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا اعالم می گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده  74.99درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 78.84درصد می باشد

حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
////////////////////////////////////

در پاسخ به نامه شماره ش ر - 123810-1399 مورخ 1399/07/01دبیرخانه کمیسیون ماده 
100 و با عنایت به  تصمیم کمیسیون فوق به شماره ش ر -123810-1399 مورخ 1399/07/01 
الزم به ذکر است در وضع موجود قسمتی از  مساحت مربوط به طبقه همکف (به مساحت 
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14.62 متر مربع  ) به صورت سایه کنسول بوده که این مقدار در سطح اشغال لحاظ نگردید و 
. حالیه نیز دلیل اختالف سطح اشغال همکف و طبقات ، سایه کنسول فوق الذکر می باشد
قابل ذکر است با لحاظ نمودن سایه کنسول سطح اشغال وضع موجود  85/92 درصد می 

.باشد
از طرفی اختالف اضافه بنا در همکف با طبقات به این علت می باشد که طبق پروانه صادره 
همکف به مساحت 154/98 مترمربع بوده در حالیه طبقات طبق پروانه صادره 123/90 

.مترمربع می باشد
همچنین در نقشه هاي زمان پروانه  همکف و طبقات به صورت تیپ نبوده و سطح اشغال 

. طبقه همکف 74.99%  و طبقات 59.93% بوده است
مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

///////////////////////////////////////////
در پاسخ به نامه شماره ش ر - 156423 - 1399 مورخ 1399/08/14 و به تصمیم کمیسیون  
ماده 100 به  شماره 2/99/15420 مورخ 1399/08/10 ،الزم به ذکر است  مطابق پروانه صادره 
ملک مورد نظر مشتمل بر 3 واحد مسکونی و 2 باب مغازه بوده لذا نیاز به 5 باب پارکینگ 
داشته است که سه باب در پیلوت جانمایی  و دو باب کسري پارکینگ تجاري پرداخت 
گردیده است حالیه با توجه به تخلفات صورت پذیرفته وتوسعه تجاري به مساحت  96/37 
مترمربع (دو باب) همان دو باب پارکینگ تجاري نیاز بوده که در زمان صدور پروانه 
ساختمانی پرداخت گردیده  و از بابت  افزایش تعداد  واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 
واحد مسکونی با توجه به جانمایی سه باب پارکینگ در پیلوت لذا یک باب کسري پارکینگ 
مسکونی دارد.(قابل ذکر است علی رغم  رعایت عقب نشینی ، امکان تردد خودرو به پیلوت 
وجود نداشته لذا از بابت جانمایی سه باب پارکینگ واحدهاي مسکونی  در پیلوت  نیاز به 

اخذ عوارض در شهرداري می باشد)
.با توجه به مشروحه فوق صرفا یکباب کسري پارکینگ مسکونی دارد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
178006 مورخ 1399.09.12 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که مابه 
التفاوت ارزش سرقفلی تبدیل یک باب مغازه به سه باب (بانضمام بالکن ) را به مبلغ 
5.516.560.000 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 
1,103,312,000(یک میلیارد و  یکصد و  سه میلیون و  سیصد و  دوازده هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 22.69  0
 

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

1399/09/23 2/99/15622 بدوي سردار 
جنگل-جن
ب مسجد 
کرف 
آباد-اول 
عطاآفرین

2-2-10012-202-1-0-0 36
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

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



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

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

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

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

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/23 2/99/15622 بدوي سردار 
جنگل-جن
ب مسجد 
کرف 
آباد-اول 
عطاآفرین

2-2-10012-202-1-0-0 36
8

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/70 مورخ 1398/06/21 به 
صورت یک باب مغازه بانضمام بالکن به مساحت کلی 72.90 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:20.69 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.05 مترمربع -1

 اضافه بنا در بالکن  به مساحت 20.69 مترمربع -2
داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(توضیحا کال سه باب کسري پارکینگ  -3

دارد که یک باب آن در زمان پروانه پرداخت شده است.)
 افزایش تعداد واحدهاي تجاري از یک به سه باب-4

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 100 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 100 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
//.سال تخلف 1398 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
2,130,834,150(دو میلیارد و  یکصد و  سی میلیون و  هشتصد و  سی و  چهار هزار و  

یکصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 283.99  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/25 2/99/15626 تجدید 
نظر

رشت 
-الکانی 
-اول  

عطاآفرین - 
بن بست 
چهارم

2-2-10026-74-1-0-0 36
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در خصوص کسري پارکینگ راي بدوي تایید میگردد ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/78 مورخ 1398/07/11 بصورت 3
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 806.52 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا  به مساحت کلی 279.1 متر مربع  به شرح زیر میباشد

اضافه بنا  در همکف به مساحت 30.06 متر مربع  که از این مقدار به مساحت 3.35 متر  -1
مربع بصورت بارانداز در خصوص پارکینگ شماره 4 میباشد (بارانداز بصورت فلزي و ناهمگن 

با ساختمان میباشد)
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 14.91 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 14.91 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 14.91 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 204.24 متر مربع بصورت  یک طبقه مازاد بر خالف -5
 مدول پروانه

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0.07متر مربع -6
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 4.89متر -7

 مریع
سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 65% و با توجه به تخلف صورت گرفته وضع موجود 76

 .% میباشد

سال وقوع تخلف 1399

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

**********************************************
کسري فضاي باز و سبز ندارد

با توجه به اینکه مساحت هاي واحد ها باالي 180 متر مربع بوده هر واحد به 2 پارکینگ نیاز  
داشته  و با توجه به وضع موجود و ارائه کروکی نقشه برداري و معماري وضع موجودبخشی از 
 پارکینگ شماره 4 به مساحت 3.35 متر مربع در زیر بارانداز بوده و بارانداز بصورت فلزي و 

ناهمگن با سازه  میباشد
با توجه به توضیحات فوق الذکر در حال حاضر پارکینگ شماره 4 مورد تایید نبوده و داراي 1 
باب کسري پارکینگ میباشد. شایان ذکر است درصورت تایید  مساحت بارانداز که جز 
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 .تخلف بوده  از طرف کمیسیون محترم ماده صد پارکینگ مورد تایید میباشد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و نما بصورت سنگ اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث بالکن سراسري، 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-177428 مورخ 99/09/12 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا 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   31,845,150(سی و  یک 
میلیون و  هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  یکصد و  پنجاه)   ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 26.21  4
 

303750  , 1381 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/23 2/99/15628 بدوي حاجی آباد- 
روبروي 
ثامن االئمه 
جنب لوازم 
خانگی 
 کهنی

2-1-10140-51-1-3-0 37
0
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ عرصه و اعیان مغازه به شماره 
3747/5 به مساحت 27.91 متر مربع  برابر سند مالکیت ارائه شده می باشد و از بابت مغازه 
داراي بالمانع تفکیک به شماره 50337 مورخ 1366/12/04 (مندرج در صورتمجلس تفکیکی 

به شماره 1422 مورخ 1367/01/29) می باشد
برابر بازدید بعمل آمده مغازه فوق داراي فعالیت شغلی فروشگاه لوازم خانگی و تابلو به ابعاد 
تقریبی 3.85*1.30 بوده و از بابت بالکن سرتاسري به مساحت تقریبی 26.21 مترمربع (به 

کسر حفره ) با قدمت تقریبی 1381 بالمانعی ارائه نگردید
همچنین داراي باالبر برقی به ابعاد تقریبی 1.70 متر مربع می باشد

باستناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی می باشد
مساحت مندرج در سیستم به صورت تقریبی بوده و مساحت بالکن به کسر حفره می باشد

حالیه متقاضی درخواست پروانه و پایانکار همزمان دارد
//////////////////////

برابر بازدید مجدد بعمل آمده باالبر فوق االشاره  جمع آوري گردیده و حالیه تخلف پالك 
فوق صرفا از بابت احداث بالکن سرتاسري می باشد

37
0

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي همزمانسازو احداث انباري در همکف  با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 88,344,000(هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل و  

چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.75  1.5
 

3360000  , 1392
 , 1399

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

کاربري مربوطه

1399/10/07 2/99/15629 بدوي رودبارتان -
کوي میر 
باغ رشت 
-کوچه 
- شهاب

2-3-10020-166-1-0-0 37
1
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق که سابقا نسقی بوده و در حال حاضر داراي سند مالکیت تک برگ 
بوده پروانه ساختمانی به شماره 142 مورخ 1390/06/30 بصورت 3 طبقه بر روي پیلوت در 6 

.واحد مسکونی به مساحت کلی 846/2 متر مربع صادر گردیده است
شایان ذکر است که در مرحله اسکلت وو اینکه سربندي نشده  داراي  گواهی عدم خالف به 
شماره 304606 مورخ 1397/03/27در 12 واحد مسکونی در 3 طبقه به مساحت کلی 

 . 928.33 متر مربع صادره شده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط  
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 231.87 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 91.8 متر مربع که از این مقدار به مساحت 45.11 متر  -1

 .مربع بصورت احداث انباري در فاصله 2 متر حیاط خلوت میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 46.69 متر مربع-2
 اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 46.69 متر مربع-3
 اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 46.69 متر مربع-4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت102.7 متر مربع (شایان ذکر است که در عدمخالف -5
صادره مساحت زیرسیروانی 19.3 متر مربع بوده که در وضع موجود 22.01 متر مربع بوده و 
داراي کاهش به مساحت 2.71 متر مربع نسبت به مساحت در زمان عدم خالف میباشد)

بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد در طبقه  اول -6
 به مساحت 54.79 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد در طبقه  دوم -7
 به مساحت 54.79 متر مربع

بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد در طبقه  -8
 سوم به مساحت54.79     متر مربع

عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت به طول 19.65 متر با توجه به احداث انباري هاي -9
طبقات (باز شو ندارد)
کسري پارکینگ ندارد
تبصره ماده 7 ندارد

مشمول قانون نما  ومنظر شهري نمیگردد
شایان ذکر است که ملک فوق سابقاذ به دلیل استفاده از طبقه همکف بصورت انبار کاال طی 
پرونده شماره 213269 مورخ 1394/06/16 طی راي شماره 2/96/11042 مورخ 1396/07/11 
کمیسیون ماده صد به تخریب بنا محکوم شده که مالک اقدام به تخلیه ملک نموده و صورت 
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 .جلسه تخلیه ملک بپیوست میباشد
همچنین مالک طی اقرارنامه شماره 214606 مورخ 1396/10/24 متعهد شده است که هیچ 
 .زمانی مجددا اقدام به تغییر  به وضع خالف(استفاده همکف بصورت انبار کاال ) ننماید

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

از بابت تخلفات فوق به مساحت 182.12 متر مربع  داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 
2/96/11630 مورخ 1396/12/23 به شرح زیر میباشد

(به مساحت 45.53 متر مربع در همکف و طبقات اول تا سوم )جمعا به مساحت 182.12 متر 
مربع - از بابت  افزایش تعداد واحد مسکونی مشمول جریمه نگردیده است . (راي صادره در 

پرونده فنی ملک موجود میباشد)
حالیه با توجه به تخلفات صورت گرفته و راي کمیسیون ماده صد به دلیل خطا در مساحت 

 .یابی داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 46.27 متر مربع که از این مقدار به مساحت  45.11 متر -1
مربع بصورت احداث انباري در فاصله 2 متر حیاط خلوت با سال وقوع 1399 و به مساحت 

 .1.16 متر مربع بصورت همزمانساز با سال وقوع 1392 میباشد
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 1.16 متر مربع بصورت همزمنساز با سال وقوع 2-1392
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 1.16 متر مربع  بصورت همزمنساز با سال وقوع 3-1392
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 1.16متر مربع  بصورت همزمنساز با سال وقوع 4-1392
عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت به طول 19.65 متر با توجه به احداث انباري هاي -5

طبقات (باز شو ندارد)

 .رعایت ارتفاع 2/4 پیلوت و  عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
 .مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 504,000(پانصد 

و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 1.8  4
 

70000  , 1360 تبدیل غیر مجاز 1399/11/15 2/99/15648 بدوي نقره -
دشت- 
جنب قنادي 
توکل پالك 

1
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در خصوص اضاقه 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 14,508,900
(چهارده میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  نهصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 69.09  3
 

70000  , 1360 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ عرصه و اعیان خانه (طبق سند 
.مالکیت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

از بابت یک باب مغازه در همکف فاقد بالکن به مساحت 26 متر مربع  1 باب خانه در همکف 
به مساحت 75 متر مربع و یک باب خانه در طبقه اول به مساحت 100 متر مربع  داراي بالمانع 
.به شماره  2/33/95281 مورخ 1391/11/28 بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد
حالیه با توجه  به درخواست شماره 345202 مورخ 1399/03/31 مجوز تعمیرات جزئی 
دریافت نموده و بر خالف مجوز صادره اقدام به تغییرات کلی نموده و داراي اعیانات به شرح 

:زیر میباشد
:همکف شامل

واحد مسکونی در همکف 75 متر مربع بوده که با تغییرات واحد مسکونی باقی مانده در -
.همکف 39.11 متر مربع میباشد

 مغازه در همکف به مساحت 27.8 متر مربع-
 انبار تجاري در همکف به مساحت 111.58 متر مربع-

 پیلوت به مساحت 15.81 متر مربع-
 راه پله به مساحت 9.64 متر مربع-

 طبقه اول شامل 1 واحد مسکونی به همراه راه پله و پیشرفتگی به مساحت 141.84 متر مربع
*********************************************************
*********************************************************

********************
حالیه بعد از دریافت مجوز تعیمرات بخشی ار خانه مسکونی و همچنین بخشی از حیاط را  به 

:انبار تبدیل نموده و داراي تخلفات به شرح زیر میباشد
اضافه بنا در همکف به مساحت کلی 102/94 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 75.69  -1
مترمربع با سال وقوع 1399 و به مساحت 27.25 مترمربع به صورت همزمان ساز به علت 

خطا در مساحت یابی با سال وقوع 1360)
تبدیل مسکونی به انبار تجاري به مساحت 111.58 متر مربع (سال وقوع 1399) -2

تبدیل  مسکونی به  مغازه به مساحت 1.8 متر مربع  بصورت همزمانساز به دلیل خطا در -3
محاسبه یابی (سال وقوع قبل از بالمانع صادره )(سال وقوع 1360)

عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت  از بابت احداث انباري تجاري  (در این قسمت -4
بازشو ندارد)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 41.84 متر مربع که از این مقدار به مساحت 7.92 متر -5
مربع بصورت کنسول به شارع عام میباشد(شایان ذکر است که با توجه به بازدید بعمل امده 
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در خانه در طبقه اول  هیچگونه تغییراتی داده نشده و اضافه بناي فاحش به مساحت 41.84 
مترمربع  همزمانساز میباشد)(سال وقوع 1360)

با توجه به اینکه انبار تجاري به مساحت 111.58 متر مربع ایجاد شده و از قبل نیز ملک -6
فاقد پارکینگ بوده با توجه به تخلفات صورت گرفته داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري  

میباشد. (سال وقوع 1399)
********************************************

.به استناد خط پروژه شماره 730 فاقد عقب نشینی میباشد
مغازه به شغل بزازي مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلو به طول تقریبی 5 متر به ارتفاع 

 .تقریبی 1 متر میباشد
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد 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 210,000,000(دویست و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

2100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/30 2/99/15652 تجدید 
نظر

رودبارتان-ر
وبروي 
مدرسه 
شهید 
فتحی فر

2-3-10152-20-1-0-0 37
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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 ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 180019  مورخ 1399.09.16  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 13.538.000.000  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 
2,707,600,000(دو میلیارد و  هفتصد و  هفت میلیون و  ششصد هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 67.69  0
 

2100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

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

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ عرصه 
.و اعیان یک باب خانه (طبق سند ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

.از بابت 49 متر اعیان  مسکونی داراي بالمانع از شهرداري مندرج در جدول سوابق میباشد
حالیه با توجه به بازدید بعمل امده مشخص گردید که مالک  کل اعیان مسکونی و همچنین 
حیاط (کل زمین ) را تبدیل به دو باب مغازه یکی به مساحت 33.36 متر مربع و دیگري به 
مساحت 34.33 متر مربع  نموده است که  با توجه به بررسی بعمل امده داراي تخلفات به 

:شرح زیر میباشد
 تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 49 متر مربع-1
 احداث مغازه در حیاط به مساحت 18.69 متر مربع-2

سال وقوع تخلف 1399
با توجه به تخلف صورت گرفته  و سال وقوع تخلف داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري 

 .میباشد
.قابل ذکر است معبر 12 متري می باشد

به استناد گواهی واحد محترم خط پروژه که در سیستم موجود بوده  ملک فوق فاقد عقب 
نشینی میباشد. (طی پرونده شماره 340138)

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان  ایفاد میگردد

37
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی درطبقه سوم بصورت طبقه مازاد به مساحت 26.81 مترمربع 
مسکونی،17.2 مترمربع راه پله آسانسور،7.21مترمربع  راهرو و 2.94 مترمربع سرویس 
بهداشتی با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 341,544,000(سیصد و  
چهل و  یک میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.ضمناً در خصوص تراس غیر مسقف به متراژ 59.98 مترمربع باستناد 

تبصره یک ماده صدقانون شهرداریها حکم به اعاده به مدلول پروانه (سقف 
شیبدار)صادر و اعالم میگردد.

جریمه 100.64  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/10/13 2/99/15653 بدوي خیابات 
الکانی 
-قلمستان 
-بن بست 
خدا بنده

2-2-20074-20-1-0-0 37
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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 اول و دوم  با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 160,272,000(یکصد و  شصت میلیون و  دویست و  هفتاد و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 19.08  2.5
 

3360000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق الذکر   پروانه ساختمانی  به شماره 2/98/106مورخ 1398/09/02 
به صورت 2طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 336/84 مترمربع صادر 

 .گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 119.72 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 6.36 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 6.36 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 6.36 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم بصورت طبقه مازاد   به مساحت 100.64 مربع ( از این مقدار به -4
مساحت 0.74 مترمربع به صورت توسعه راه پله و به مساحت  59.98 متر مربع بصورت تراس 

روباز میباشد)
با توجه به تخلفات صورت گرفته به مساحت 3.09 متر مربع کسري فضاي سبز داشته و -5

 .کسري فضاي باز ندارد
طبق پروانه صادره دو طبقه در 2 واحد مسکونی بوده که مالک اقدام به ساخت ملک 3 -6
طبقه  در 1 واحد مسکونی نموده است (داراي 1 طبقه مازاد - کاهش تعداد واحد مسکونی 1 

واحد )
عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت با توجه به احداث اسانسور   به طول 1.8 متر (در -7

این قسمت باز شو ندارد)
سال وقوع با توجه به گزارشات مندرج در سیستم 1398

طبق پروانه صادره سطح اشغال مجاز 80% بوده که مالک طبقه نقشه هاي پروانه سطح اشغال 
 .78.68% استفاده نموده و با توجه به تخلفات فوق الذکر سطح اشغال 83.33% میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 . کسري پارکینگ ندارد. ولی پارکینگ شماره 3 مورد تایید نمیباشد

همچنین طبق پروانه صادره دو درب  به عرض هاي 2.8 متر و 3 متر داشته که در وضع 
.موجود نیز بایستی حداکثر درب به عرض  5.8 متري اجرا نماید

شایان ذکر است که طبق نقشه هاي پروانه که ثبت نظام مهندسی گردیه است پارك حاشیه 
 .اي ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  بصورت سنگ اجرا شده است
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.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.از بابت موارد فوق داراي پرونده عدم خالف  به شماره 350554 میباشد

حالیه با توجه به نامه شماره 172254 مورخ 1399/09/04   و  تصمیم کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/99/15506 مورخ 1399/08/26 که بپیوست بوده در خصوص اینکه ملک پروانه دار 
بوده و در خصوص ارائه مستندات الزم  به کمیسیون محترم ماده صد که با توجه به بررسی 

 .بعمل آمده گزارش فوق الذکر حاصل گردید
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب بررسی محتویات پرونده با عنایت به داشتن شاکی خصوصی و نظر 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 بدوي درخور نقص نبوده و عینا تایید می نماید .

تعطیل و 
تبدیل به 
کاربري مجاز

392.18  0
 

110000  , 1371
 , 1397

1399/09/29 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15654 تجدید 
نظر

-
مطهري-باد
ي اله- 
ساغریسازا
ن-بن بست 
6 متري

2-3-10204-48-1-0-0 37
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 3 به صورت یک 
.دستگاه آپارتمان 2 طبقه روي پیلوت داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد

با توجه به گزارش مامورین ناحیه بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تبدیل مسکونی به 
تجاري  نموده  است (مرکز ترك اعتیاد) سال وقوع تخلف 1397 می باشد.داراي 5 عدد 
کسري پارکینگ می باشد به استناد خط پروژه شماره 1818 و2420 داراي 8 مترمربع عقب 
نشینی از کوچه 8 متري می باشد..شایان ذکراست این ملک دراین خصوص داراي نامه 
.شکایتی ازطرف همسایه به شماره اتوماسیون 32280 مورخ 99/3/3 می باشد

گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک بصورت حدودي برداشت گردیده و مساحت 
هاي زیربنایی اعالم شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده است. جهت 
تعیین مساحت دقیق و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نمی باشد پس از بازدید از داخل 

.ملک  متعاقبا قابل بررسی می باشد
*********************************************************

***
باتوجه به نامه شماره 158907 مورخ 99/8/18 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد 
شهرداري، فعالیت کنونی ملک مرکز ترك اعتیاد، داراي پروانه طبابت  شماره 

129-117598-352 (تاریخ صدور96/8/9 - تاریخ انقضاء 1401/8/9)  به نام آقاي دکتر 
مسلم عارفیان بوده  وهمچنین پروانه بهره برداري مرکز درمان سوء مصرف مواد قائم به 

.شماره 8/5382/س/گ/س  که فاقد اعتبار بوده می باشد
باتوجه به عدم ارائه سندمالکیت تاکنون توسط متقاضی درمورد وضعیت مالکیت  نمی توان 

.اظهار نظر نمود
ضمنا داراي نامه شکایت مجدد ازطرف همسایه به شماره اتوماسیون 164062 مورخ 

.99/8/24 می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 137,524,800(یکصد و  

سی و  هفت میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 40.93  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/07 2/99/15656 تجدید 
نظر

پل 
عراق-دانش
سرا-کوچه 
پنجم-کوچ
ه شقایق

2-3-10157-6-1-0-0 37
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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 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/64 مورخ 1398/06/10 به صورت 
3 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 415.97 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:37.99 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 8.93 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.93 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.93 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8.93 مترمربع -4

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.27 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 2.34 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 2.60 متر می 

باشد.)
بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی(به کسر آیتم 5) به  -7

مساحت 0.60 مترمربع
رعایت فضاي سبز می گردد ولی به دلیل تخلفات فوق داراي 21.42 مترمربع کسري  -8

.فضاي باز می باشد
تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 3 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -9

.این بابت به مساحت 79.21 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 76 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است

فعال کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ ها در زمان پایان کار و 
پس از تست عملی در محل انجام خواهد شد.)

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1398 می باشد

از بابت اضافه بنا در طبقه همکف و اول به مساحت 19.74 مترمربع داراي راي بدوي 
کمیسیون ماده 100 به شماره 2/99/15160 مورخ 1399/06/16 مبنی بر تخریب(به صورت 

//.گزارش غیابی) بوده که تا کنون اجرا نشده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي همزمانساز تجاري به مساحت 0.77 متر مربع و بالکن تجاري به 
مساحت 13/12 متر مربع ، راي به پرداخت جریمه با ضریب چهار برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 17,438,626(هفده میلیون و  چهارصد و  سی و  هشت هزار و  

ششصد و  بیست و  شش) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 13.89  4
 

329063  , 1334
 , 1386

1399/11/04 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/15659 بدوي -
شریعتی--ب
ازار خوش 
بین

2-1-10061-54-1-0-0 37
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ابرائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب مغازه  (طبق سند مالیکت تک برگ  ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

 .مغازه داراي بالکن سراسري میباشد
با توجه به گزارشات مندرج در سیستم از بابت 12.35متر مربع مغازه داراي بالمانع از 

شهرداري مندرج در جدول سوابق میباشد. (طبق گزارش در سال 1385 بالکن چوبی احداث 
نموده که به جهت دریافت جواب از شهرداري اقدام به واچیدن بالکن چوبی مینماید )
 با توجه به وضع موجود مغازه داراي بالکن سراسري بصورت بتنی میباشد

:حالیه با توجه به وضع موجود و مساحت سند تک برگ داراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد
اضافه بنا بصورت همزمانساز  از بابت مغازه  به مساحت 0.77 متر مربع (سال وقوع تخلف -1

به استناد فیش برق ارائه داده شده از طرف متقاضی 1334)
احداث بالکن به مساحت 13.12 متر مربع (سال وقوع 1386)-2
با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمیگردد

*********************************************************
*********************************************************

************
مغازه فوق در بافت بازار واقع شده و به استناد طرح ساماندهی بافت بازار مرکزي شهر رشت 
مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 رعایت توسعه و معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص احداث بالکن تجاري و مابه التفاوت مغازه ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 
چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 61,208,000(شصت و  یک میلیون و  

دویست و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 10.19  4
 

1560000  , 1351
 , 1391

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/15 2/99/15660 بدوي -
تختی--سه
ند

2-1-10120-4-1-4-0 37
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

6  0
 

74000  , 1353 1399/10/15 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15660 بدوي -
تختی--سه
ند

2-1-10120-4-1-4-0 37
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 71977-91/9/21  شهرداري منطقه 3 و عطف بنامه شماره ش ر- 
12572-97/6/31 کمیسیون محترم که در تاریخ 98/6/20 با توجه به عدم همکاري در مکان 
فوق الصاق گردیده است . در زمان بازدید با توجه به عدم همکاري وراث در خصوص ارائه 
مدارك و نقشه برداري جهت گزارش دقیق و عدم ورود به داخل ملک گزارش فوق به استناد 

. گزارش کارشناسی سال 91 جهت به روز شدن تنظیم گردیده است
مکان فوق برابر سوابق موجود در واحد تخلفات ساختمانی  به استناد سند اجاره بشماره 
94442-62/8/5 بصورت یکباب مغازه  بسطح 21 متر مربع  داراي بالمانع بشماره 

3/22/54478-90/8/21 میباشد  و همچنین  بر روي پالك فوق بالکنی با سازه چوبی بسطح 
10 متر مربع  که سوابقی از آن رویت نشده است. وضعیت فعلی مغازه فوق با فعالیت شغلی 

: فروش لوازم آرایشی و بهداشتی میباشد موارد تخلف به شرح زیر است
 احداث بالکن با سازه چوبی بسطح تقریبی 10 متر مربع -1

.سال محاسبه 1391 میباشد
به استناد خط پروژه شماره 551  بسطح تقریبی 6متر مربع در تعریض کوچه8 متري  و پخ  

 دوگذر قرار دارد
-------------------------------------------------------------

-----------------
احتراما عطف بنامه شماره ش ر -108108-98/6/12 کمیسیون محترم شعبه (1) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي برگ اسناد رسمی از نوع سند اجاره 
مستقل  بشماره  94442-62/8/5 بصورت یکباب مغازه  میباشد که برابر سوابق موجود در 
پرونده و گزارهاي قبلی اشاره به بالمانع بشماره 3/22/54478-90/8/21 گردیده و سوابق 
بالمانع پیوست میباشد. برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي وحید 
محبوب کنارسري مساحت مغازه را بسطح 21/40 متر مربع و مساحت بالکن را بسطح 9/79 
متر مربع ترسیم و اعالم نموده است. الزم بذکر است راه دسترسی به بالکن از طریق باالبر 
بوده و با همین وضعیت در کمیسیون مطرح بوده مغازه فوق با فعالیت شغلی فروش لوازم 

: آرایشی و بهداشتی مورد استفداهمیباشد موارد تخلف به شرح زیر است
مساحت مغازه در بالمانع بسطح 21 متر مربع بوده در کروکی نقشه برداري بسطح 21/40   -1
متر مربع اعالم گردیده است داراي مابه التفاوت بنا بسطح 0/40 متر مربع ( اضافه بناي اعالم 
شده بدلیل خطاء در مساحت یابی بوده سال محاسبه مربوط به قبل از بالمانع به استناد سند 

اجاره 1362 میباشد)
احداث بالکن بسطح 9/79 متر مربع سال محاسبه با توجه به سوابق موجود مربوط به  -2

.سال 1391 میباشد
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به استناد خط پروژه شماره 551  بسطح تقریبی 6متر مربع در تعریض کوچه8 متري  و پخ  
 .دوگذر قرار دارد

 
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 از2/25 به 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
891,206,400(هشتصد و  نود و  یک میلیون و  دویست و  شش هزار و  چهارصد) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 132.62  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/06 2/99/15664 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-دبیر
ي

2-2-10198-46-1-0-0 37
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 2، 
فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/100 مورخ 1398/08/22به صورت 3طبقه روي پیلوت 
در 3واحد مسکونی  به مساحت کلی 425.2مترمربع صادر گردیده است.حالیه در مرحله 

.انجام  نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:123.56 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 30.89 مترمربع ( سال وقوع 1399) -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.89 مترمربع (سال وقوع 1399) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.89 مترمربع (سال وقوع 1399) -3

اضافه بنا در طبقه سوم  به مساحت  30.89 مترمربع (سال وقوع 1399) -4
 کاهش بنا در زیرشیروانی  به مساحت 3.26 متر مربع-7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 6.36مترمربع (سال وقوع 1399)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیر شیروانی به مساحت  2.7 متر -9
مربع می باشد(سال وقوع 1399)

.با توجه به کروکی نقشه بردري و نقشه معماري ارائه شده  کسري پارکینگ ندارد -11
الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله 1.50 متر می باشد

براساس نقشه  معماري ارائه شده داراي کسري فضاي سبز به مساحت 13.85 متر مربع  می 
باشد

داراي کسري فضاي باز به مساحت 30.69 متر مربع می باشد
 مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نماي جانبی اجرا گردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
ارتفاع پیلوت در وضع موجود ( با توجه به عدم کف سازي ) 4.70 متر بوده و برابر نقشه 
معماري ارائه شده نسبت به کف  خیابان داراي اختالف ارتفاع به طول 0.9 متر نیز می باشد و 

رعایت ارتفاع حداکثر 2.40 در زمان پایانکار الزامیست
با توجه به عملیات ساختمانی ، عدم کف سازي و عدم اجراي درب هاي سواره و پیاده اظهار 
نظر در خصوص کسري پارکینگ احتمالی و پارك حاشیه اي   مجددا تا زمان پایانکار قابل 

 .بررسی می باشد
رعایت عقب نشینی متعاقبا در درخواست پایانکار مورد بررسی  می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.53% درصد بوده و 
.سطح اشغال وضع موجود 91.83درصد می باشد
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گزارش مزبور به صورت تقریبی و خارج از ملک صورت گرفته و مساحت هاي زیربنایی اعالم 
شده به صورت تقریبی و علی الراس ورود اطالعات گردیده است. لذا درصورت ارائه نقشه 
برداري وضع موجود و نقشه هاي معماري و مدارك مورد نیاز قابل بررسی مجدد خواهد بود

 با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري و  گزارش شهرداري  به شماره 190811 مورخ 
99/10/2 به مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به مساحت 20/59   

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 18,531,000(هجده میلیون و 

 پانصد و  سی و  یک هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 20.59  4
 

225000  , 1376 1399/10/06 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/15666 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوار 
بهشتی-روب
روي شرکت 
تعاونی 
پارس خزر

2-3-10085-102-1-3-0 38
0

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  با اخذ تعهد ثبتی  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

10.7  0
 

225000  , 1376  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند  مکان ارائه داده شده توسط متقاضی بصورت یک باب مغازه 
.بوده که قطعه  دوم تفکیکی از پالك 2526/12   میباشد

داراي پروانه  به شماره 114 مورخ 1371/08/16 و پایانکار به شماره 2058 مورخ 1373/02/21 
و همچنین صورت مجلس تفکیکی به شماره 94427 مورخ 1374/02/17 بوده که داراي 
.گواهی تفکیک به شماره 2/33/1931 مورخ 1374/02/09 بوده که بپیوست میباشد

طی بازدید بعمل امده مشخص گردید که مغازه قطعه اول به مساحت 21/6 متر مربع و مغازه 
قطعه دوم  به مساحت 20/4 متر مربع با یکدیگر  به عنوان دفتر مرغداري مورد استفاده قرار 

.میگیرند و داراي تخلفات به شرح زیر میباشند
مغازه قطعه دوم تفکیکی که داراي مساحت 20/4 متر مربع بوده بخشی از حیاط مشاعی  -1
به مساحت 10/2 متر مربع را به مغازه خود اضافه نموده است و مساحت مغازه از 20/4 متر 

مربع به 30/6 متر مربع تبدیل شده است
احداث بالکن تجاري به مساحت 20/59 مربع(راه  دسترسی به بالکن مورد اشاره از طریق -2

بالکن مغازه قطعه اول بوده که با یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند)
با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد

سال وقوع تخلف 1376
شایان ذکر است که در صورت مجلس ارائه داده شده از طرف متقاضی مغازه قطعه اول با باال  
نویس قید نموده داراي یک دوم بالکن ولی با توجه به صورت مجلس تفکیکی که در پرونده 
فنی ملک موجود بوده  کلمه یک دوم بالکن قید نشده است که به دلیل مغایرت و اینکه  
 .صورت مجلس ارائه داده شده از طرف متقاضی کپی بوده بالکن  مورد تایید نمیباشد

*********************************************************
*******

به استناد خط پروژه شماره 1217 مغازه فوق الذکر به مساحت تقریبی 10/7متر مربع از اعیان 
در تعریض کمربندي 51 متري شهید بهشتی قرار دارد(قابل ذکر است در زمان صدور پروانه 
احداث بناي ملک مورد نظر کمربندي 45 متري بوده ولیکن حالیه و با توجه به طرح تفصیلی 

جدید 51 متري می باشد)
از بابت تخلفات موارد فوق داراي  راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/98/14522 مورخ 

 .1398/12/17 بصورت تخریب بوده که بپیوست میباشد
*********************************************************

****
داراي نامه دیوان عدالت اداري به شماره 9909910903001271 مورخ 1399/05/25 بوده و 
بپیوست بوده در خصوص اینکه راي به ورود شکایت داده تا کمیسیون ماده صد پس از 
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دریافت نظریه کارشناس رسمی دادگستري نظر خود را اعالم نماید که با توجه به این موضوع 
و نظریه کارشناس رسمی دادگستري طی گزارش شماره 60 مورخ 1399/03/12 که بپیوست 
بوده  کمیسیون ماده صد  طی نامه به شماره 143964مورخ 1399/07/27 و تصمیم گیري به 
شماره 2/99/15354 مورخ 1399/07/19 که بپیوست بوده در خصوص بررسی موارد پرونده 
به شهرداري ارائه داده شده و با توجه به بررسی بعمل آمده گزارش فوق الذکر  مورد تایید 

 .بوده و تخلف انجام شده خارج تراکم میباشد
مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان  ایفاد میگردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي بیژن سعادت رهبري موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 2 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 36,386,100(سی و  شش 
میلیون و  سیصد و  هشتاد و  شش هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 20.34  1.5
 

2100000  , 1399 دیوارگذاري 1399/10/07 2/99/15668 بدوي چهاربرادرا
ن-گذر 
فرخ-بطرف 
خمیران 
زاهدان-کو
چه سمیعی

2-3-10184-93-1-0-0 38
1

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از یک به دو 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 2 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 1  0
 

2100000  , 1399 افزایش تعداد واحد

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 105,000,000(یکصد و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

2100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

38  0
 

2100000  , 1399  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت مشاع مشترك ششدانگ یکبابخانه با حق 
آبچک دیوار حد غربی به خانه مجاور و داراي حقوق ارتفاقی بصورت حق بار بناء مجاور روي 
دیوار قسمت دوم حد غربی (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت مذکور فاقد 
مساحت و متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و حدود ابعاد مندرج در سیستم بر اسا س 

.کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت دو باب خانه مسکونی و بالمانع شماره 
:3/33/22454 مورخه 1378/10/25 بوده و حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد

تفکیک پالك به دو قطعه به ترتیب از شمال به جنوب به مساحت 106.16  مترمربع و  -1
.113.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)

از بابت تخلف آیتم شماره 1 داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -2
.وقوع تخلف 1399)

احداث بارانداز به مساحت تقریبی 16.19 مترمربع با مصالح فلزي.(سال وقوع تخلف  -3
(1399.

انجام تعیرات جزئی بدون مجوز جهت قطعه حد شمالی بصورت سرامیک کاري دیوار  -4
.محوطه

.انجام دیوار گذاري بدون مجوز بطول 4.15 متر با مصالح بلوکی.(سال وقوع تخلف 1399) -5
به استناد خط پروژه شماره 1509 به مساحت تقریبی 10 مترمربع از اعیان، به مساحت 
تقریبی 28 مترمربع از عرصه و در مجموع به مساحت 38 مترمربع داراي عقب نشینی می 

.باشد
**********

در خصوص نامه شماره ش ر - 145023 - 1399 مورخه 1399/07/28 و تصمیم شماره 
2/99/15087 مورخه 1399/07/22 کمیسیون ماده صد مبنی بر اخذ تعهد محضري در 

خصوص عقب نشینی، متقاضی سند تعهدنامه غیرمالی شماره 317874 مورخه 1399/08/19
. از دفترخانه اسناد رسمی 3 رشت (در خصوص عقب نشینی) ارائه نموده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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 444,000,000(چهارصد و  چهل و  چهار میلیون )  ریال 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 1  0
 

3560000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/10/14 2/99/15669 تجدید 
نظر

مطهري 
راسته 
مسگران

2-1-10155-177-1-0-0 38
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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 3,163,860(سه میلیون و  یکصد و  شصت و  سه هزار و 
 هشتصد و  شصت)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 1.55  4
 

510300  , 1385 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:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان به شماره 1242برابر سند 
.مالکیت (فاقد مساحت و حدود اربعه) می باشد

با توجه به بررسی پرونده فنی، با وجود دارا بودن دو پالك مجزي، پالك مذکور به انضمام 
پالك حد غربی (1241) داراي پروانه ساختمانی به شماره 51 مورخه 1384/03/10 به صورت 
.یک باب مغازه (همکف، بالکن و طبقه اول) به مساحت کلی 57.97 مترمربع می باشد
همچنین داراي گواهی عدم خالف به شماره 676 مورخه 1385/07/11 می باشد، لیکن 

.پایانکار دریافت ننموده است
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 9.67 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 0.17 مترمربع -1
اضافه بنا در بالکن به مساحت 3.18 مترمربع -2

کاهش بنا در سازه اصلی طبقه اول  به مساحت 1.69 مترمربع از سازه اصلی -1-3
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.32 مترمربع به صورت احداث کنسول رو به شارع -2-3

تبدیل یک باب به دو باب تجاري -4
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري نمی گردد -5

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
بابت اضافه بنا به مساحت 5.85 مترمربع به صورت کنسول در طبقه اول و به مساحت 2.10 
مترمربع اضافه بنا در بالکن داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی صورتجلسه مورخ 
1385/02/28 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 4363 مورخه 1385/03/29 مبنی بر 

.جریمه می باشد
همچنین از بابت اضافه بنا به مساحت 0.17 مترمربع در طبقه همکف داراي سوابق پرداختی 

.طی شماره ارجاع 284704 داراي سوابق پرداختی در واحد تخلفات می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

اضافه بنا به مساحت 1.08 مترمربع در بالکن (نسبت به راي و به صورت همزمانساز) -1
اضافه بنا به مساحت 0.47 مترمربع در طبقه اول مربوط به کنسول رو به شارع (نسبت به  -2

راي و به صورت همزمانساز)
تبدیل یک باب به دو باب تجاري (سال وقوع 1397) -3

الزم به توضیح است پروانه مزبور با توجه به راي کمیسیون ماده 5 طی صورتجلسه مورخ 
:1383/12/22 به شرح زیر صادر گردیده است

با توجه به بند 3 کمیسیون ماده 5 مورخ 1382/08/07 با عنایت به این که درخواست براي "
دو پالك همجوار هر کدام به مساحت 12.35 مترمربع بوده است، لذا با همان راي قبلی در 
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صورتی که دسترسی راه پله از داخل مغازه باشد، دو باب مغازه به عنوان یک واحد تجاري 
"استفاده شود، موافقت گردید

پالك مذکور در بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق طرح هاي اجرایی آتی و 
.نیز ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه درخصوص پالك 1242(مغازه حد 
.شرقی) را دارد

************************
.با توجه به بازدید به عمل آمده باالبر موجود در پالك مورد استعالم جمع آوري گردیده است

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 182,574,000(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون و  پانصد و  هفتاد و  چهار هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.27  3
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/22 2/99/15671 بدوي خیابان 
شریعتی-ص
یقالن -لب 
آب - 
روبروي 
گاراژ 
محمدي 
-کوچه 
خوش سرور
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی)  پروانه احداث بنا شماره 
2/99/62 مورخه 1399/05/11 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر 

.در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 661.41 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آرماتور بندي فنداسیون و ستون طبقه همکف بوده و با 
توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط متقاضی داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 

.11.27 مترمربع می باشد
الزم به توضیح است تعداد طبقات، تعداد واحد هاي مسکونی، کسري پارکینگ احتمالی،  
افزایش ارتفاع پیلوت و اظهار نظر در خصوص عقب نشینی بدلیل مرحله ساختمانی، عدم 
دیوار چینی و کفسازي مقدور نبوده و متعاقبا و پس از آجرچینی و ارائه کروکی نقشه برداري 

.اعالم می گردد
رعایت حد نصاب فضاي سبز (بر اساس نقشه هاي ارائه شده) می گردد و به مساحت 0.47 

.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد
.مشمول رعایت دستورالعمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد
.حالیه متقاضی درخواست دریافت گواهی عدم خالف دارد

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

38
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات و راه پله ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2.5 به 
1.75 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 
پرداخت جریمه به مبلغ  214,775,750(دویست و  چهارده میلیون و  هفتصد و  
هفتاد و  پنج هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و نتیجتاً راي بدوي در این بخش 

تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 39.59  1.75
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/15 2/99/15674 تجدید 
نظر

چمارسرا-ك
وچه 

شهیدرحیم 
شعاعی-کو
چه دبیري- 
بن بست 
 دوم

2-2-10209-12-1-0-0 38
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با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها از 1 به 2 واحد ، نظر به 
اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداري نبوده و 

کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد ، لذا راي بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف 
، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/154 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 1 واحد مسکونی به مساحت کلی 343.70 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:32.49 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 10.83 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 10.83 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 10.83 مترمربع -3

کاهش بنا در راه پله و آسانسور به مساحت 14.98 مترمربع -4
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -5
طبقات به مساحت مجموعاً 7.10 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.40 متر می باشد.)

.رعایت فضاي سبز می گردد و داراي 2.78 مترمربع کسري فضاي باز می باشد -6
تعداد واحدهاي مسکونی از 1 به 2 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -7

.این بابت به مساحت 96.09 مترمربع می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 83 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

//.سال تخلف 1398 می باشد
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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 زیر شیروانی ،  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 156,600,000(یکصد و  پنجاه و  شش میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.6  2.5
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/10/14 2/99/15675 بدوي بلوار اما م 
خمینی-نوب
خت

2-3-10026-14-1-0-0 38
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/144 مورخ 1397/12/28 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1430.50 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 775.15 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 73.68 مترمربع -1-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 89.71 مترمربع -1-2
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 15.20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 89.71 مترمربع -1-3
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 15.20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-3

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 89.71 مترمربع -1-4
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 15.20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-4

 اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 89.71 مترمربع -1-5
کاهش بنا در طبقه چهارم به مساحت 15.20 مترمربع به علت عدم اجراي آفتاب گیر -2-5

 اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 339.61 مترمربع -6
 اضافه بنا در زیرشیروانی  به مساحت 3.02 مترمربع -7

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور 8.58 مترمربع به انباري  -8
زیرشیروانی (به مساحت 11.60 مترمربع با توجه به عدم رعایت حداکثر مساحت انباري 

زیرشیروانی مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -9

مساحت 0.47 مترمربع. عرض باقیمانده راه پله در وضع موجود به صورت میانگین برابر 2/28
. متر می باشد

پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا می  -10
.باشد

داراي کسري حدنصاب کسري فضاي سبز به مساحت 41.65 مترمربع می باشد.(برابر  -11
نقشه معماري هیچ گونه فضاي سبز ایجاد نگردیده است)

.داراي کسري حدنصاب فضاي باز به مساحت 63.68 مترمربع می باشد -12
با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد دروازه، یک باب پارکینگ مورد نیاز  -13
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 
متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است. لذا مشمول یک باب عوارض کسري پارکینگ می 
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گردد. همچنین دو جفت پارکینگ به صورت تزاحمی مورد تایید بوده لذا در زمان صدور 
.پروانه، پارکینگ با تزاحم نداشته است

.حداقل ابعاد نورگیر رعایت نمی گردد -14
از بابت اضافه بنا به مساحت 793.10 مترمربع، بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و 
آسانسور به مساحت 4.24 مترمربع داراي رأي کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 

2/98/14340 مورخ 98/12/04 و تجدید نظر شماره 2/98/14544 مورخ 1398/12/26مبنی 
.بر جریمه می باشد

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 3.02 مترمربع (نسبت به راي) -1

کاهش بنا در طبقات اول الی پنجم هر طبقه به مساحت 3.59 مترمربع (مجموعا به  -2
مساحت 17.95 مترمربع) (نسبت به راي)

اضافه بنا در زیرشیروانی  به مساحت 3.02 مترمربع (سال وقوع 1399) -3
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور 8.58 مترمربع به انباري  -4

زیرشیروانی  (سال وقوع 1399)
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راه پله و آسانسور به زیربناي مفید به مساحت  -5

3.77 مترمربع (نسبت به راي)
.حداقل ابعاد نورگیر رعایت نمی گردد -6

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64.00 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81.70 درصد می باشد.(به میزان 17.70 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)
.حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست بررسی تخلفات مجدد را دارد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 2 
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  232,500,000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و  

نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/20 2/99/15677 تجدید 
نظر

سردار 
جنگل-جن
ب مسجد 
کرف 
آباد-اول 
عطاآفرین
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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 1,103,312,000(یک 
میلیارد و  یکصد و  سه میلیون و  سیصد و  دوازده هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 22.69  0
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/70 مورخ 1398/06/21 به 
صورت یک باب مغازه بانضمام بالکن به مساحت کلی 72.90 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:20.69 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.05 مترمربع -1

 اضافه بنا در بالکن  به مساحت 20.69 مترمربع -2
داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(توضیحا کال سه باب کسري پارکینگ  -3

دارد که یک باب آن در زمان پروانه پرداخت شده است.)
 افزایش تعداد واحدهاي تجاري از یک به سه باب-4

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 100 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 100 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
//.سال تخلف 1398 می باشد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک و توجها به ارائه 
رضایت نامه محضري ، 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 10,425,000(ده میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج 

هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 4.75  1
 

3300000  , 1390
 , 1395

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/08 2/99/15680 تجدید 
نظر

-
طالقانی--لق
مان
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت ششدانگ عرصه و اعیان یک دستگاه 
.آپارتمان واقع در طبقه دوم می باشد

داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم بوده و طی بازدید بعمل آمده داراي خالف به شرح 
:زیر می باشد

اضافه بنا بصورت اضافه نمودن به تراس حد شرقی به مساحت تقریبی 2.50 مترمربع با  -1
.مصالح آجر و آهن.(سال وقوع تخلف بصورت تقریبی 1390)

احداث راه پله در پارکینگ مشاعی به مساحت تقریبی 2.25 مترمربع جهت راه  -2
.دسترسی مجزا به طبقه اول با مصالح فلزي.(سال وقوع تخلف بصورت تقریبی 1395)
الزم به توضیح است پارکینگ قطعه 1 تفکیکی به مساحت 123.8 مترمربع مندرج در سند 
.مالکیت بصورت مشاعی با طبقه اول است و در جدول کاربري ها درج نگردیده است

.کل ساختمان مشتمل بر دو واحد مسکونی می باشد
.به استناد خط پروژه شماره 1436 فاقد عقب نشینی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

**********
با توجه به نامه شماره ش ر - 158910 - 1399 مورخه 1399/08/18 دبیرخانه کمیسیون ماده 
صد شهرداري و تصمیم شماره 2/99/154623 مورخه 1399/08/12 کمیسیون محترم ماده 
صد متقاضی سند رضایت نامه غیرمالی شماره 168703 مورخه 1399/08/25 از دفترخانه 
اسناد رسمی 28 رشت با شماره 164906 مورخه 1399/09/25 ثبت در دبیرخانه شهرداري 

.ارائه نموده 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 اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 179,050,200(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  پنجاه هزار و  دویست)  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 33.53  1.5
 

3560000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/09 2/99/15681 بدوي راسته -
مسگران-م
طهري--مژ
دهی

2-1-10160-2-1-0-0 38
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 57 مورخه 1395/09/02 بصورت 2 طبقه 
روي مغازه در 1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري و به مساحت کلی 246.55 مترمربع صادر 

.گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 167.09 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.27 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 59.02 مترمربع که از این مقدار به مساحت 46.90  -2
.مترمربع بصورت بالکن تجاري می باشد

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.27 مترمربع -3
اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت انباري به مساحت 33.53 مترمربع.(الزم به توضیح  -4
است در زمان صدور پروانه داراي راه پله به زیرشیروانی به مساحت 10.02 مترمربع بوده لذا 
این مقدار به عنوان مجاز لحاظ گردیده و با توجه به مساحت فعلی راه پله در این تراز به 
مساحت 6.46 مترمربع داراي کاهش بنا به مساحت 3.56 مترمربع به نسبت پروانه نیز می 

.باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 28.53 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -5

.انباري (5 مترمربع).(صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 46.11  -6

.مترمربع
رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی تا کنون نگردیده است.(در  -7
.این راستا الزم به ذکر است در زمان صدور پروانه نیز این موضوع رعایت نگردیده بود)

.تبدیل انباري به فضاي مسکونی در طبقه اول به مساحت 33.9 مترمربع -8
با توجه به پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه و  -9
.تامین یک باب در وضع موجود، حالیه داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -10
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -11

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(الزم به توضیحست نما اجرا  -12
.گردیده است)

از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 133.56 مترمربع (از این مقدار به مساحت 86.66 مترمربع 
بصورت مسکونی و به مساحت 46.90 مترمربع بصورت تجاري)، بنا مازاد بر تراکم بابت 
توسعه و تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 46.11 مترمربع، تبدیل انباري به فضاي 
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مسکونی در طبقه اول به مساحت 33.9 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ تجاري داراي 
راي بدوي شماره 2/96/11456 مورخه 1396/11/10 کمیسیون ماده صد و متعاقب آن گواهی 
عدم خالف شماره 300897 مورخه 1398/03/13 می باشد و حالیه داراي مابه التفاوت به 

 :شرح زیر می باشد
اضافه بنا در زیرشیروانی بصورت انباري به مساحت 33.53 مترمربع.(الزم به توضیح  -1
است در زمان صدور پروانه داراي راه پله به زیرشیروانی به مساحت 10.02 مترمربع بوده لذا 
این مقدار به عنوان مجاز لحاظ گردیده و با توجه به مساحت فعلی راه پله در این تراز به 
مساحت 6.46 مترمربع داراي کاهش بنا به مساحت 3.56 مترمربع به نسبت پروانه نیز می 

.باشد).(سال وقوع تخلف 1397)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 28.53 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -2

.انباري (5 مترمربع).(صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)
:ضمنا داراي نواقص به شرح زیر می باشد

.عدم پوشش درز انقطاع -1
.عدم رعایت ارتفاع جانپناه در بالکن مغازه -2

.عدم نصب صندوق پستی -3
 **********

حالیه متقاضی نامه شماره 992/131/9417 مورخه 1399/11/30 اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگري و صنایع دستی استان گیالن با شماره 239727 مورخه 1399/12/03 ورود به 

.شهرداري مبنی بر بالمانع بودن صدور پایانکار ارائه نموده است
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي هادي نورانی ، 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 11,600,820(یازده میلیون و  ششصد هزار و  

هشتصد و  بیست) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 10.85  4
 

267300  , 1386 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/30 2/99/15687 بدوي شریعتی-باز
ار 

بزرگ--روب
روي سراي 
ملک
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان به شماره 2823 برابر سند 
مالکیت (فاقد مساحت و طول حدود اربعه)می باشد.نوع فعالیت فروشگاه نایلون و پالستیک 

.و فاقد تابلو تبلیغاتی می باشد
وضع موجود بصورت ساختمان یک طبقه روي همکف بانضمام بالکن بوده که از بابت مغازه 
،بالکن و طبقه اول به مساحت مجموعا 46.30 مترمربع داراي پروانه و پایان کار و بالمانع 
مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه اقدام به احداث بالکن خالفساز با مصالح چوبی به 

مساحت 10.85 مترمربع نموده است.(سال تخلف 1386)
.مغازه فوق داراي باالبر بوده و راه دسترسی به طبقات صرفا از طریق باالبر می باشد

قابل ذکر است مکان مورد استعالم بر  اساس مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 در 
بافت بازار قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق طرحهاي اجرایی آتی و نیز ضوابط و 

.مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

38
9

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
179463 مورخ 99/9/15کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 11/115/000/000 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 2,223,000,000(دو میلیارد و  دویست و  بیست و  سه میلیون ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 49.4  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/10/13 2/99/15698 بدوي خ امام 
خمینی-خیا
بان 
محمدنژاد

2-3-10117-6-1-0-0 390

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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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09:09زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده 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 871,668,000(هشتصد و  هفتاد و  یک 

میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 103.77  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/10/13 2/99/15698 بدوي خ امام 
خمینی-خیا
بان 
محمدنژاد

2-3-10117-6-1-0-0 390
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/9  مورخ 1398/03/01 به صورت 
4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی به مساحت کلی 762.20 مترمربع صادر گردیده 
است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري (فاقد فعالیت کارگري) می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 99.26 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
اضافه بنا در همکف به مساحت 24.02 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.81 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.81 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18.81 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 18.81 مترمربع -5
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 10.70 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 49.40 مترمربع -7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور زیرشیروانی به مساحت  -8
4.51 مترمربع (الزم به توضیح است از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی 

( 5 مترمربع)  به مساحت 4.51 مترمربع مشمول عوارض درآمدي می گردد)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -9

با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي باز به مساحت 20.03 مترمربع گردیده  -10
.است

با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي سبز به مساحت 13.37 مترمربع گردیده  -11
.است

.داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -12
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 82 درصد می باشد.(به میزان 12 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.الزم به ذکر است مغازه موجود در پالك فاقد فعالیت شغلی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص  کسري پارکینگ تجاري، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,352,000,000(دو میلیارد 

و  سیصد و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 350  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/14 2/99/15699 تجدید 
نظر

خط ماشین 
 -

سعدي-کار
گر

2-1-10019-11-1-0-0 391

در خصوص ضوابط ایمنی آتش نشانی، شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل نماید. ردتخلف  0
 

3360000 عدم رعایت ضوابط ایمنی 
ساختمان

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 78.57 مترمربع، اضافه بناي بالکن به مساحت 
44.5 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به مساحت 78.57 مترمربع، احداث یک طبقه 
مازاد به مساحت 273.87 مترمربع با عنایت به کاربري ( تجاري متمرکز ) و عرض 
معبر، 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-74959 مورخ 99/04/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد و با توجه به نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی به شماره 
ش ر-194917-99/10/07 مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 65،484،100،000 

ریال، 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 

13,096,820,000(سیزده میلیارد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) 
ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً راي اقلیت ( نماینده دادگستري ): تأیید راي بدوي 

می باشد.

جریمه 475.51  0
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/13 مورخ 1398/03/18 به صورت 
1 طبقه روي همکف به انضمام بالکن و زیرزمین در 1 واحد تجاري به مساحت کلی 672/20 
.مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام سقف طبقه دوم  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 475/51 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1398)
کاهش بنا در زیرزمین به مساحت 195/30 مترمربع (با توجه به عدم اجراي زیرزمین) -1

 اضافه بنا در همکف به مساحت 78/57 مترمربع -2
 اضافه بنا در بالکن به مساحت 44/50 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 78/57 مترمربع -4
اضافه بنا به صورت احداث یک طبقه مازاد در طبقه دوم به مساحت 273/87 مترمربع -5
زیرشیروانی اجرا نگردیده و مساحت آن براساس زیربناي پروانه ورود اطالعات گردیده  -6

.است
داراي 14 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.( 17 باب کسري پارکینگ تجاري با توجه  -7
به زیربناي مفید تجاري که 3 باب کسري پارکینگ تجاري در زمان پروانه پرداخت گردیده 

است)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

با توجه به عدم آجرچینی و مشخص نگردیدن فضاي داخلی پالك رعایت 1/20 سرویس  -9
.بهداشتی تجاري الزامی می باشد

همچنین از بابت پالك مزبور داراي راي کمیسیون ماده 5 طی صورتجلسه مورخ 
:1391/06/23 به شرح زیر می باشد

با توجه به گزارش توجیهی شهرداري مبنی بر وجود مغازه تخریبی در پالك مذکور با تغییر "
کاربري از پارکینگ تجاري به تجاري متمرکز به منظور احداث بنا در حد 2 طبقه تجاري بر 
روي زیرزمین با رعایت سطح اشغال حداکثر 70% و با تامین 6 واحد پارکینگ مناسب و 

".رعایت سایر ضوابط و مقررات مصوب موافقت گردید
همچنین داراي نامه شماره 171826 مورخ 1398/09/23 معاونت شهرسازي و معماري به 
.جهت تخلفات صورت گرفته در راستاي اجراي فرآیند کنترل مضاعف ساخت می باشد
داراي نامه شماره 195701 مورخ 1398/10/25 سازمان آتش نشانی بناي موصوف می بایست 
داراي دو راه خروج دوربندي شده باشد که این موضوع در ساختمان فوق رعایت نشده است 
و فقط داراي یک راه خروج دوربند شده می باشد، از این رو با توجه به این که ساختمان 
مذکور براي بهره برداري به صورت تجاري از نظر ضوابط ایمنی مورد تایید این سازمان نمی 

391

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69/92 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 100درصد می باشد.(به میزان 30/08 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره چهار از ماده صد قانون شهرداریها 

مشارالیه را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 43.85متر مربع به پرداخت یک دهم 
ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف به مبلغ  13,593,500(سیزده میلیون و  
پانصد و  نود و  سه هزار و  پانصد)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 43.85  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/25 2/99/15702 بدوي خیابان  
آزادگان - 
کوچه 
پنجم-کوچ
ه حاتم

2-3-10144-157-1-0-0 39
2

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . سایر 24.34  0
 

3300000  , 1399  عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره دو از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي خارج تراکم به مساحت 6.21 متر مربع راي به پرداخت جریمه با ضریب 
1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 19,251,000(نوزده میلیون و  دویست و  پنجاه و  یک 

هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 6.21  1
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 3 به صورت خانه 
.مسکونی طلق باعرصه وقف به مساحت 151.5 متربع قطعه دوم تفکیکی می باشد

داراي بالمانع مندرج در جدول سوابق می باشد همچنین  داراي مجوز تعمیرات جزیی به  
.شماره 342791 مورخ 24/11/98  می باشد

حالیه با توجه به گزارش واظهار نظر مامورین ناحیه و همچنین بازدید به عمل آمده ،بدون 
مجوز از سوي شهرداري اقدام به آجرچینی واحداث اتاق درحیاط ( هنوز سربندي انجام 
نشده)  درحد غربی که برابر نقشه ارائه شده به مساحت 50.06 متر مربع می باشد نموده 

.است
همچنین  اقدام به تعمیرات کلی اعیانات قدیمی  شامل دیوارگذاري ( جابجایی دیوارهاي 

.ملک) نموده است
اعیان احداثی بدون مجوز به مساحت 43/85 مترمربع داخل تراکم و  به مساحت 6/21 

.مترمربع خارج تراکم می باشد
.سال وقوع تخلف 1399 می باشد 

به استناد خط پروژه شماره 2657 به  مساحت  حدودا  24.34 مترمربع داراي عقب نشینی 
ازمعبر6متري می باشد ( ازاین مقدار به مساحت تقریبی 11.16 مترمربع از اعیان  و به 

مساحت تقریبی 13.18 مترمربع ازعرصه داراي عقب نشینی می باشد)
.قابل ذکر است ازاعیان جدید احداثی در مسیر تعریض قرار ندارد

ملک مذکور یک معبر 6متري دارد 

..کسري پارکینگ ندارد
شایان ذکر است که این گزارش پیرو نامه شماره ش ر 101722مورخ 99/6/2دبیرخانه محترم 

.کمیسیون ماده صد  مبنی بر ارایه گزارش  تکمیلی تهیه شده است
**********************************************

باتوجه به نامه شماره  142854-1399 مورخ99/7/24 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد، 
.صحت گزارش فوق مورد تأیید می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 621,180,000(ششصد و  بیست و  یک میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.95  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/25 2/99/15705 بدوي مطهري - -
(میدان 
صیقالن)- 
بادي 

ا...--مستش
اري
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/99/50 مورخ 1399/04/26 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1واحد مسکونی  به مساحت کلی 330.84 مترمربع صادر 

گردیده است.حالیه در مرحله اجراي ستون طبقه سوم میباشد
الزم به ذکر است مالک طی درخواستی  به شماره اتوماسیون 190887 مورخ 1399/10/02 و 
برابر نقشه هاي ارائه شده  تقاضاي مطرح شدن پرونده در کمیسیون ماده صد به صورت بام 

.تهرانی  را دارد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی  

:116.66 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13.59  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.59 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.59 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.59 مترمربع -4

اضافه بنا در تراز بام از بابت توسعه راه پله و آسانسور به مساحت 6.27 مترمربع و اجراي -5
 بام تهرانی به مساحت 56.03 مترمربع کال به مساحت 62.30 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
 طبقات اول تا سوم   مجموعاً  به مساحت 19.59 مترمربع

سال وقوع تخلف 1399 می باشد
.فعال  کسري پارکینگ ندارد-

راه پله آسانسور در زمان پروانه بصورت باکس لیکن در وضع موجود و برابر نقشه هاي ارائه 
شده فاقد پاگرد میباشد

قابل ذکر است ملک مورد نظر به صورت سه طبقه روي پیلوت بوده و براساس ضوابط طرح 
تفصیلی اجراي شیروانی براي ساختمانهاي مسکونی تا 5 طبقه روي پیلوت الزامی می باشد 
.ولیکن در ساختمان مزبور برخالف ضوابط طرح تفصیلی بام تهرانی احداث گردیده است
براساس نقشه  معماري ارائه شده داراي کسري  فضاي سبز به مساحت 9.63 متر مربع و 

کسري حد نصاب فضاي باز به مساحت 16 متر مربع می باشد
با عنایت به عدم کف سازي و مرحله ساختمانی  در خصوص ارتفاع پیلوت  ، تعداد واحد ها و 
به تبع آن  کسري فضاي باز احتمالی  و همچنین کسري پارکینگ متعاقبا اظهار نظر مجدد 

.میگردد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نگردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
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با توجه به عملیات ساختمانی و عدم اتمام آجر چینی و مشخص نبودن تعداد واحد ها  ،  
 .کسري فضاي سبز و باز و کسري پارکینگ  مجددا قابل بررسی می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 78.83% درصد بوده و 
.سطح اشغال وضع موجود 100% درصد می باشد

رعایت 2 متر حیات خلوت نگردید و در این قسمت بازشو نیز ندارد
مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

////////////////////////
با توجه به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده 100  به شماره ش ر - 196467 - 1399 مورخ 
1399/10/09 و تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/9/15428 مورخ 1399/10/06 گزارش 

فوق به روررسانی گردید
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  2 به 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

84,000,000(هشتاد و  چهار میلیون ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 25  1
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/21 2/99/15707 تجدید 
نظر

رشت-باقرآب
اد-بعداز 
مسجد حاج 
صمد خان

2-1-10042-18-1-0-0 39
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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 
1,524,000,000(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  چهار میلیون ) ریال  تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 30.48  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز

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 3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

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 2برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

1,139,308,800(یک میلیارد و  یکصد و  سی و  نه میلیون و  سیصد و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 169.54  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 13 مورخ 2/22/213901به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و 2 واحد تجاري  به مساحت کلی 569.23مترمربع 
.صادر گردیده است.حالیه در مرحله اتمام سفت کاري ودر حال انجام نازك کاري  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:184.16 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.96 مترمربع (که عالوه برآن به مساحت 14.62 متر مربع  -1

نیز  به صورت سایه کنسول بوده که باید صرفا عواض درآمدي آن پرداخت گردد)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 53.66مترمربع (سال وقوع 1399) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 53.66مترمربع (سال وقوع 1399) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 53.66 مترمربع (سال وقوع 1399) -4
افزایش بنا  در زیرشیروانی  به مساحت 0.6متر مربع (سال وقوع 1399)-5

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 30.48 مترمربع -6
(سال وقوع1399)

رعایت پارکینگ تجاري میگردد( پروانه ساختمانی با احتساب 2 واحد کسري پارکینگ -8
تجاري صادر گردید)  و داراي  1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد (قابل ذکر است 
علی رغم رعایت عقب نشینی،  امکان ورود خودرو به داخل پیلوت وجود ندارد لذا جانمایی 

سه باب پارکینگ موجود در نقشه ها مورد تایید نمی باشد)
الزم به ذکر در زمان پروانه راه پله آسانسور و همچنین راهرو زیر شیروانی در تراکم لحاظ 

گردید
 تعداد واحد مسکونی برابر پروانه ساختمانی صادره 3  و حالیه 4 واحد می باشد

الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله 1.50متر می باشد
مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا گردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا اعالم می گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده  74.99درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 78.84درصد می باشد

حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
////////////////////////////////////

در پاسخ به نامه شماره ش ر - 123810-1399 مورخ 1399/07/01دبیرخانه کمیسیون ماده 
100 و با عنایت به  تصمیم کمیسیون فوق به شماره ش ر -123810-1399 مورخ 1399/07/01 
الزم به ذکر است در وضع موجود قسمتی از  مساحت مربوط به طبقه همکف (به مساحت 
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14.62 متر مربع  ) به صورت سایه کنسول بوده که این مقدار در سطح اشغال لحاظ نگردید و 
. حالیه نیز دلیل اختالف سطح اشغال همکف و طبقات ، سایه کنسول فوق الذکر می باشد
قابل ذکر است با لحاظ نمودن سایه کنسول سطح اشغال وضع موجود  85/92 درصد می 

.باشد
از طرفی اختالف اضافه بنا در همکف با طبقات به این علت می باشد که طبق پروانه صادره 
همکف به مساحت 154/98 مترمربع بوده در حالیه طبقات طبق پروانه صادره 123/90 

.مترمربع می باشد
همچنین در نقشه هاي زمان پروانه  همکف و طبقات به صورت تیپ نبوده و سطح اشغال 

. طبقه همکف 74.99%  و طبقات 59.93% بوده است
مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

///////////////////////////////////////////
در پاسخ به نامه شماره ش ر - 156423 - 1399 مورخ 1399/08/14 و به تصمیم کمیسیون  
ماده 100 به  شماره 2/99/15420 مورخ 1399/08/10 ،الزم به ذکر است  مطابق پروانه صادره 
ملک مورد نظر مشتمل بر 3 واحد مسکونی و 2 باب مغازه بوده لذا نیاز به 5 باب پارکینگ 
داشته است که سه باب در پیلوت جانمایی  و دو باب کسري پارکینگ تجاري پرداخت 
گردیده است حالیه با توجه به تخلفات صورت پذیرفته وتوسعه تجاري به مساحت  96/37 
مترمربع (دو باب) همان دو باب پارکینگ تجاري نیاز بوده که در زمان صدور پروانه 
ساختمانی پرداخت گردیده  و از بابت  افزایش تعداد  واحد هاي مسکونی از 3 واحد به 4 
واحد مسکونی با توجه به جانمایی سه باب پارکینگ در پیلوت لذا یک باب کسري پارکینگ 
مسکونی دارد.(قابل ذکر است علی رغم  رعایت عقب نشینی ، امکان تردد خودرو به پیلوت 
وجود نداشته لذا از بابت جانمایی سه باب پارکینگ واحدهاي مسکونی  در پیلوت  نیاز به 

اخذ عوارض در شهرداري می باشد)
.با توجه به مشروحه فوق صرفا یکباب کسري پارکینگ مسکونی دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث مغازه به صورت دو طبقه روي همکف، 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-135908 مورخ 99/07/15 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد و 

نظریه کارشناسی به شماره ش ر-196617-99/10/09 مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به 
مبلغ 4،264،000،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 852,800,000(هشتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هشتصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 30.42  0
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/24 2/99/15708 تجدید 
نظر

بازار-راسته 
توربافان

2-1-10169-12-1-0-0 39
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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 165,000,000

(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما پیرو شکوائیه شماره 2/441/781-98/3/4 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري مکان فوق   
داراي برگ معامالت تک برگی از نوع سند اجاره مستقل  از دفترخانه شماره 42 رشت مورد 
اجاره ششدانگ حق کسب و پیشه و سرقفلی  یکباب دکان  بمساحت 9/80 متر مربع  داراي 
بالمانع بشماره 3/33/15207-84/7/12  بوده و همچنین داراي مجوز تعمیرات کلی  از بابت 

تعویض کامل سربندي  افزایش ارتفاع  و اصالح نماي معماري بشماره 
 2/33/322672-97/10/19 میباشد

وضعیت موجود مالک بر خالف مجوز کل مغازه  و دیوار هاي بابر قدیمی را کامال تخریب 
نموده و مجددا مبادرت به احداث  یکباب مغازه در 3 طبقه در یکواحد تجاري   اقدام نموده 
است . برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مهندي نقشه بردار آقاي مهندي مرتضی 
محمدي داراي پروانه اشتغال بشماره 00036-600-11 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت 
طبقه همکف را بسطح 9/39 متر مربع و مساحت طبقه اول را بسطح 9/39 متر مربع و 
مساحت طبقه دوم را بسطح 11/64 متر مربع از این مقدار بسطح 2/25 متر مربع کنسول به 
سمت شارع کل مجموع همکف و طبقات اول  و دوم بسطح 30/42 متر مربع  ترسیم  و اعالم 
گردیده است. وضعیت موجود مکان فوق بصورت 3 طبقه در یکواحد تجاري  با سازه فلزي در 

 مرحله اتمام سربندي میباشد
: موارد تخلف به شرح زیر است 

 احداث یکباب مغازه بسطح 9/39 متر مربع -1
 احداث طبقه اول تجاري بسطح 9/39 متر مربع -2

احداث طبقه دوم تجاري بسطح 11/64 متر مربع ( از این مقدار بسطح 2/25 متر مربع  -3
بصورت کنسول به شارع عام)

 به جهت احداث داراي یکواحد کسري پارکینگ تجاري بوده -4 
. سال محاسبه تخلف 1398 میباشد

به استناد نامه شماره ب/9111309/ص مورخ 1391/11/04 مدیریت هماهنگی و نظارت بر  
ساخت و سازها ملک مذکور در بافت بازار راسته طوربافان  قرار دارد و رعایت توسعه معابر 
مطابق با طرح هاي اجرایی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي 

.الزامیست
حالیه با توجه به نامه شماره ش ر -130671-98/7/22 کمیسیون محترم شعبه (2) مالک 
فقط استعالم  میراث و گردشگري  و صنایع دستی  را  ارائه نموده  که بشماره 

164559-98/9/12 در اتوماسیون شهرداري ثبت گردیده است مبنی بر اینکه  براساس 
مجوز شماره 912/14150/305 مورخ 1391/6/23 احداث بنا حداکثر به ارتفاع 7/5 متر تا زیر 
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دامنه مجاز بوده که با توجه به دریافت پروانه ساختمانی در زمان مقرر و ابالغ طرح تفصیلی 
بازار قدیمی اصالح و به صورت یک طبقه در همکف با  S112 جدید پالك فوق به کد پهنه
سطح اشغال 100 درصد مجاز به احداث ساختمان گردیده است.لذا طرح موضوع از سوي 
شهرداري در خصوص تخلف ساختمانی صورت گرفته بر اساس ضوابط جدید طرح تفصیلی 

" در کمیسیون ماده صد از نظر این اداره کل بالمانع می باشد
ضمنا از بابت استعالم اداره اوقاف  مدارکی تا کنون ( مورخه 1398/11/26 ) ارائه ننموده 

..است
   

در خصوص کسري پارکینگ با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف 
و تقلیل ضریب جریمه از  2  به  1 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  
52,500,000(پنجاه و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 25  1
 

2100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/22 2/99/15715 تجدید 
نظر

چهاربرادرا
ن-گذر 
فرخ-بطرف 
خمیران 
زاهدان-کو
چه سمیعی

2-3-10184-93-1-0-0 39
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابت اضافه بناي مسکونی 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  1.5  به  1.25برابر 
ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  30,321,750(سی میلیون و  سیصد و  

بیست و  یک هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 20.34  1.25
 

960000  , 1399 احداث بارانداز در حیاط

درخصوص عقب نشینی اعالمی راي بدوي عیناً تایید میگردد. رعایت عقب 
نشینی

38  0
 

2100000  , 1399  عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص افزایش واحد راي بدوي عیناً تایید میگردد. ردتخلف 1  0
 

2100000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت مشاع مشترك ششدانگ یکبابخانه با حق 
آبچک دیوار حد غربی به خانه مجاور و داراي حقوق ارتفاقی بصورت حق بار بناء مجاور روي 
دیوار قسمت دوم حد غربی (مطابق سند) می باشد. همچنین سند مالکیت مذکور فاقد 
مساحت و متراژ حدود ابعاد بوده لذا مساحت و حدود ابعاد مندرج در سیستم بر اسا س 

.کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی می باشد
طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي اعیان بصورت دو باب خانه مسکونی و بالمانع شماره 
:3/33/22454 مورخه 1378/10/25 بوده و حالیه داراي خالف به شرح زیر می باشد

تفکیک پالك به دو قطعه به ترتیب از شمال به جنوب به مساحت 106.16  مترمربع و  -1
.113.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)

از بابت تخلف آیتم شماره 1 داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -2
.وقوع تخلف 1399)

احداث بارانداز به مساحت تقریبی 16.19 مترمربع با مصالح فلزي.(سال وقوع تخلف  -3
(1399.

انجام تعیرات جزئی بدون مجوز جهت قطعه حد شمالی بصورت سرامیک کاري دیوار  -4
.محوطه

.انجام دیوار گذاري بدون مجوز بطول 4.15 متر با مصالح بلوکی.(سال وقوع تخلف 1399) -5
به استناد خط پروژه شماره 1509 به مساحت تقریبی 10 مترمربع از اعیان، به مساحت 
تقریبی 28 مترمربع از عرصه و در مجموع به مساحت 38 مترمربع داراي عقب نشینی می 

.باشد
**********

در خصوص نامه شماره ش ر - 145023 - 1399 مورخه 1399/07/28 و تصمیم شماره 
2/99/15087 مورخه 1399/07/22 کمیسیون ماده صد مبنی بر اخذ تعهد محضري در 

خصوص عقب نشینی، متقاضی سند تعهدنامه غیرمالی شماره 317874 مورخه 1399/08/19
. از دفترخانه اسناد رسمی 3 رشت (در خصوص عقب نشینی) ارائه نموده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت توسعه بنا  در زیرزمین به مساحت 13.92 مترمربع، در همکف به مساحت 9.05 
مترمربع، در طبقه اول به مساحت 5.11 مترمربع برخالف پروانه ساختمانی و گواهی 
عدم خالف، 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 2  برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 8,157,600(هشت میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هفت هزار و  
ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 37.08  2
 

110000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/17 2/99/15717 تجدید 
نظر

-
دباغیان--و
لی امر

2-3-10142-49-1-0-0 39
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توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یکباب خانه بشماره 2838/36
. باقیمانده برابر سند مالکیت می باشد

برروي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 480 مورخ 1369/10/30 به صورت یک ونیم 
طبقه با سطح کل زیر بناي 184.5 مترمربع در یک واحد مسکونی  و عدم خالف به شماره 
7393 مورخ 1370/05/16 به مساحت 188/10 مترمربع (براساس گزارش کارشناسی 

.موجود)صادر گردید
.حالیه ساختمان در مرحله بهره برداري بوده لیکن نما اجرا نگردیده است

باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا به مساحت 35.88 مترمربع  به شرح ذیل 
:می باشد

اضافه بنا   از بابت احداث زیر زمین به مساحت 13.92 متر مربع (سال وقوع 1370)-1
اضافه بنا در همکف  به مساحت 16.85 مترمربع که ازاین مقدار به مساحت  4.14 متر -2
مربع به صورت سرویس بهداشتی جداساز در حیاط می باشد ( سال وقوع 1370)

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.11  مترمربع  (سال وقوع 1370)-3
باستناد خط پروژه شماره 2345 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 8 مترمربع از اعیان 

و 1 مترمربع از عرصه مجموعا 9 مترمربع می باشد
*********************************************************

*******************************************
برابر بازدید مجدد بعمل آمده و تصاویر پیوستی  سرویس بهداشتی جداساز  در حیاط به 
مساحت 4.14 مترمربع و همچنین راه پله احداثی مربوط به دسترسی مستقل به واحد شماره 
1در همکف  به مساحت 3.66 مترمربع ( مجموعا به مساحت 7.8 مترمربع) تخریب گردیده و 
حالیه داراي مابه لتفاوت به صورت اضافه بنا  به مساحت  28.08 مترمربع به شرح ذیل می 

:باشد
اضافه بنا   از بابت احداث زیر زمین به مساحت 13.92 متر مربع (سال وقوع 1370)-1

اضافه بنا در همکف  به مساحت 9.05 مترمربع (سال وقوع 1370)-2
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.11  مترمربع  (سال وقوع 1370)-3

.حالیه متقاضی درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
.مراتب جهت دستور به حضور ارسال می گردد

////////////////////////////////////////////////////////////////
داراي سنداقرار نامه غیر مالی به شماره 21320 مورخ 1399/09/03 دفترخانه اسناد رسمی 
266 رشت که بر اساس آن مقرین اقرار داشته که چون به مساحت 9 متر مربع  از پالك فوق 
در محدوده خط پروژه شهرداري قرار گرفته لذا در مقابل و در خصوص تبدیل مساحت 
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مذکور به کوچه هیچگونه اعتراض و مطالبه اي در حال  و آینده نداشته و هرگونه دعوایی که 
در اینخصوص در محاکم قضایی و غیر قضایی از جانب خود و قائم مقام قانونی مطرح گردد 
غیر قابل استماع می باشد همچنین مصوبات شماره ش/92/0700 مورخ 1392/12/08 و 
17994 مورخ 1394/02/20 شوراي محترم اسالمی شهر رشت و مصوبات مشابه دیگر  که در 
خصوص تخفیفات عقب نشینی صادر میگردداز این اقرار نامه مستثنی بوده و در هنگام 
نوسازي به ملک مذکور تعلق خواهد گرفت همچنین تعهد گردید در اسرع وقت نسبت به 

اصالح سند مربوط به ملک مورد اشاره از طریق اداره ثبت اقدام نماید
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 

شماره 9909970904300693 مورخ 1399/07/12 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 183136 مورخ 1399/9/22ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول 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 1.5 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1398نسبت به مساحت 
44/5 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 224,280,000(دویست و  بیست و  چهار 
میلیون و  دویست 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 .

جریمه 44.5  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/20 2/99/15721 رسیدگ
ي 
 مجدد

خیابان  امام 
خمینی--خ
یابان فرعی 
شهید 
نوبخت

2-3-10026-6-1-0-0 39
8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/150 مورخ 1397/12/28به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 574/96 مترمربع صادر 
.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اجراي سقف دوم (طبقه اول) می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 44/50 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 22/25 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22/25 مترمربع -2

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -3
.کسري فضاي سبز ندارد -4

الزم به توضیح است گزارش مزبور صرفا به جهت زیربنایی بوده و درخصوص تعداد واحدهاي 
مسکونی، کسري پارکینگ احتمالی و فضاي باز و سایر تخلفات احتمالی در صورت پیشرفت 

.عملیات ساختمانی قابل بررسی خواهد بود
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 75/05 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 88 درصد می باشد.(به میزان 12/95 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

39
8

 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 1,905,321,600(یک 
میلیارد و  نهصد و  پنج میلیون و  سیصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 189.02  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/14 2/99/15725 تجدید 
نظر

منظریه-چه
ارراه 

ولیعصر-خی
ابان 39

2-3-10071-7-1-0-0 39
9

در خصوص افزایش تعداد 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  , 1399 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/113 مورخ 1398/09/30 بصورت 
3 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 5 واحد مسکونی به مساحت کلی 788.61 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به  مساحت کلی 185.16 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 38.29 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 47.89متر مربع (عدم اجراي تراس به مساحت 9.47 -2
متر مربع )

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 47.89 متر مربع (عدم اجراي تراس به مساحت 9.47 -3
متر مربع )

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 47.89 متر مربع (عدم اجراي تراس به مساحت 9.47 -4
متر مربع )

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت  3.2 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6

طبقات اول تا سوم به مساحت 1.5 متر مربع (عرض راه پله 2.5 متر)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 2.36متر -7

 مریع
بناي ماراد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی به مساحت -8

0.92 متر مربع (فقط شامل عوارش درامدي )
بناي مازاد بر تراکم از بابت  افزایش تعداد واحد مسکونی در طبقه سوم از 1 واحد به 2 -9

 واحد  به مساحت 44.77 متر مربع
سال وقوع 1399

سطح اشغال در زمان پروانه 65.03 درصد و با توجه به تخلف صورت گرفته 83.03 درصد 
.میباشد

با توجه به تخلف صورت گرفته به مساحت 23.75 متر مربع کسري فضاي باز و به مساحت 
 .17.57 متر مربع کسري فضاي سبز را دارد

*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
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 .کسري پارکینگ ندارد 
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و لی نمااجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
الزم به ذکر است که ملک فوق الذکر به شماره درخواست 343564 بصورت غیابی به 
کمیسیون ماده صد ارسال شده و  داراي راي به شماره 2/99/15162 مورخ 1399/06/10 
بصورت تخریب بوده و تخریب انجام نشده است که با توجه به راي صادره و نامه کمیسیون به 
شماره 145024 مورخ 1399/07/28و تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 
2/99/15302 مورخ 1399/07/22 به شهرداري ارجاع شده تا متراژ تخلف ملک بصورت 
 . دقیق محاسبه و اعالم گردد که با توجه به گزارش فوق مقدار تخلف ارائه شده است
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع در خصوص (تراس غیر مسقف) به مساحت 59/98 متر مربع ، ضمن 

نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، راي به پرداخت 
جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان و در خصوص سایر تخلفات در این 
بند به مساحت 40.66 متر مربع راي بدوي جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
عینا تایید و مجموعا راي جریمه در این بند به مبلغ 845,376,000(هشتصد و  چهل و  
پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 100.64  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/10/27 2/99/15731 تجدید 
نظر

خیابات 
الکانی 
-قلمستان 
-بن بست 
خدا بنده

2-2-20074-20-1-0-0 400

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 160,272,000
(یکصد و  شصت میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 19.08  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق الذکر   پروانه ساختمانی  به شماره 2/98/106مورخ 1398/09/02 
به صورت 2طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 336/84 مترمربع صادر 

 .گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 119.72 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 6.36 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 6.36 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 6.36 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم بصورت طبقه مازاد   به مساحت 100.64 مربع ( از این مقدار به -4
مساحت 0.74 مترمربع به صورت توسعه راه پله و به مساحت  59.98 متر مربع بصورت تراس 

روباز میباشد)
با توجه به تخلفات صورت گرفته به مساحت 3.09 متر مربع کسري فضاي سبز داشته و -5

 .کسري فضاي باز ندارد
طبق پروانه صادره دو طبقه در 2 واحد مسکونی بوده که مالک اقدام به ساخت ملک 3 -6
طبقه  در 1 واحد مسکونی نموده است (داراي 1 طبقه مازاد - کاهش تعداد واحد مسکونی 1 

واحد )
عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت با توجه به احداث اسانسور   به طول 1.8 متر (در -7

این قسمت باز شو ندارد)
سال وقوع با توجه به گزارشات مندرج در سیستم 1398

طبق پروانه صادره سطح اشغال مجاز 80% بوده که مالک طبقه نقشه هاي پروانه سطح اشغال 
 .78.68% استفاده نموده و با توجه به تخلفات فوق الذکر سطح اشغال 83.33% میباشد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 . کسري پارکینگ ندارد. ولی پارکینگ شماره 3 مورد تایید نمیباشد

همچنین طبق پروانه صادره دو درب  به عرض هاي 2.8 متر و 3 متر داشته که در وضع 
.موجود نیز بایستی حداکثر درب به عرض  5.8 متري اجرا نماید

شایان ذکر است که طبق نقشه هاي پروانه که ثبت نظام مهندسی گردیه است پارك حاشیه 
 .اي ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  بصورت سنگ اجرا شده است

400
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.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.از بابت موارد فوق داراي پرونده عدم خالف  به شماره 350554 میباشد

حالیه با توجه به نامه شماره 172254 مورخ 1399/09/04   و  تصمیم کمیسیون ماده صد به 
شماره 2/99/15506 مورخ 1399/08/26 که بپیوست بوده در خصوص اینکه ملک پروانه دار 
بوده و در خصوص ارائه مستندات الزم  به کمیسیون محترم ماده صد که با توجه به بررسی 

 .بعمل آمده گزارش فوق الذکر حاصل گردید
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد 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 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/11 2/99/15736 بدوي -
ضیابري--گ
وهري

2-2-10070-10-1-0-0 401

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بالکن تجاري به 
مساحت 29/44  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 
365,056,000(سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال  محکوم و 

اعالم میدارد.

جریمه 29.44  4
 

3100000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/99/53 مورخ 1399/04/30به صورت 
بالکن روي مغازه در 2 واحد تجاري به مساحت کلی 150.71 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:29.44 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
کاهش بنا در همکف به مساحت 0.49 مترمربع -1
 اضافه بنا در بالکن به مساحت 29.44 مترمربع -2

 بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل پارکینگ به مغازه به مساحت 12.50 مترمربع -3
بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 8.15 مترمربع -4

داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(توضیحا در مجموع داراي سه باب  -5
کسري پارکینگ تجاري بوده که یک باب در زمان پروانه پرداخت شده است.)

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 76 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 75 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد
.سال تخلف 1399 می باشد

الزم به ذکر است داراي پرونده شکایتی به شماره ثبت اتوماسیون 124856 مورخ 
//.1399/07/02 مبنی بر تصرف عدوانی می باشد
*****************************

در مورد کلیه موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 2/99/15736 مورخ 
1399/11/11 بوده که طی آن در خصوص دو باب کسري پارکینگ تجاري و اضافه بنا در بالکن 
به مساحت 29.44 مترمربع راي به جریمه و در خصوص تبدیل پیلوت و و پارکینگ به مغازه 
به مساحت مجموعا 20.65 مترمربع راي به تخریب داده که راي مذکور تا کنون اجرا نشده 

.است و پرونده در مرحله تجدیدنظر می باشد
حالیه کمیسیون ماده 100 طی تصمیم شماره 2/99/15843 مورخ 1399/12/05 پرونده را به 
شهرداري اعاده نموده تا اظهارات مالک در الیحه اعتراض بررسی و مراتب به کمیسیون 
اعالم گردد که در پاسخ اعالم می گردد بدیهی است پروانه صادره با وضع موجود ساختمان 
داراي اختالف مساحت بوده که ما به التفاوت مساحت طی گزارش فوق به کمیسیون ماده 100
 گزارش شده است.همچنین بند دوم راي کمیسیون ماده 100 با استناد به کروکی نقشه 
برداري و نقشه هاي معماري ارایه شده توسط مالک مربوط به تبدیل پارکینگ و پیلوت به 

//.مغازه(بند 3 و 4 گزارش فوق )به مساحت مجموعا 20.65 مترمربع می باشد
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09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 

در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 120,960,000(یکصد و  بیست میلیون و  نهصد و  شصت هزار )  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 16  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/11 2/99/15737 بدوي تختی-کوچ
ه همایون

2-1-10045-13-1-0-0 402

شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/96 مورخ 1398/08/20 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 604.41 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:279.36 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 30.26 مترمربع(از این مقدار به مساحت 6.22 مترمربع از  -1

بابت احداث بارانداز در حیاط می باشد.)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.04 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.04 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24.04 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد  به مساحت 164.94 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.04 مترمربع  -6

بناي مازادبرتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -7
3.96 مترمربع

به علت تخلفات فوق داراي کسري فضاي باز به مساحت 18.24 مترمربع و کسري فضاي  -8
.سبز به مساحت  20 مترمربع می باشد

.تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است -9
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 79 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت 267.32 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/99/15164 مورخ 
:1399/06/22 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.04 مترمربع(سال تخلف 1399)  -1
بناي مازادبرتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت  -2

//3.96 مترمربع(سال تخلف 1399)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره 205733 مورخ 99/10/20 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 5/127/000/000 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 1,025,400,000(یک میلیارد و  

بیست و  پنج میلیون و  چهارصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید 
.

جریمه 17.09  0
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/27 2/99/15739 بدوي میدان 
توشیا 
-کوچه 
پاستور

2-3-10123-10-1-0-0 403

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

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 1,266,888,000(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  

هشتاد و  هشت هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 150.82  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/112 مورخ 1397/12/19 بصورت 5
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 1076.19 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 150.82 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 14.47 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 27.27 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 27.27 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 27.27 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 27.27متر مربع-5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 27.27 متر مربع-6
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 3.91 متر مربع-7

 بناي مازاد بر تراکم  تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 17.09 متر مربع-8
با توجه به تبدیل پیلوت به تجاري و جانمایی پارکینگها داراي 1 باب کسري پارکینگ -9

 .تجاري میباشد
.کسري فضاي باز ندارد و به مساحت 10.07متر مربع کسري فضاي سبز را دارد-10

 .سطح اشغال طبق پروانه صادره به 65% و با توجه به تخلف صورت گرفته 75.6% میباشد
سال وقوع 1398

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  بصورت سنگ اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت خانم فاطمه مهدوي ، 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 239,250,000(دویست و  سی و  نه میلیون و  

دویست و  پنجاه هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 36.25  2
 

3300000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/30 2/99/15740 بدوي تختی جنب 
بانک 
 صادرات

2-1-10096-4-1-0-0 404

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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
201319 مورخ 1399.10.15 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 41.660.000.000 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 8,332,000,000(هشت میلیارد و  سیصد و  سی و  دو میلیون ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 226.14  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه داده شده از طرف متقاضی بصورت 3 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و 
.اعیان خانه (برابر سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی )  می باشد

داراي مجوز تعمیرات به شماره 2/33/299591 مورخ 1396/07/24 بصورت تعمیرات جزئی 
:به شرح مساحتهاي زیر میباشد

همکف به مساحت 92.45 متر مربع ( مسکونی به شامل پیلوت-راه پله -سوئیت -حمام و  -1
سرویس بهداشتی مجموعا به  مساحت 77.02 متر مربع  و 1 باب مغازه به مساحت 15.43 متر 

مربع )
نیم طبقه به مساحت 26.51 متر مربع (مسمونی شامل راه پله -انباري به مساحت 19.62 -2

متر مربع و بالکن تجاري به مساحت 6.89 متر مربع )
 طبقه اول به مساحت 93.25 متر مربع بصورت کامال مسکونی -3

حالیه بعد از دریافت مجوز تعیمرات اقدام به تغییر کل ملک بصورت تجاري در دو طبقه 
:(مغازه همکف-بالکن ومغازه در طبقه اول ) نموده که داراي تخلفات به شرح زیر میباشد

 اضافه بناي مسکونی  در طبقه همکف به مساحت 8.51 متر مربع-1
 تبدیل همکف به تجاري به مساحت 85.53 متر مربع-2

 اضافه بناي مسکونی  در نیم طبقه به مساحت 23.99 متر مربع-3
 تبدیل  نیم طبقه به تجاري به مساحت 43.61 متر مربع-4

 اضافه بناي مسکونی  در طبقه اول به مساحتن 3.75 متر مربع-5
 تبدیل طبقه اول به  تجاري به مساحت 97 متر مربع-6

.با توجه به تخلفات و تبدیالت صورت گرفته داراي 5 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد-7
سال وقوع تخلف 1396

************************************
واحد تجاري کال به شغل تزئینات ساختمان مورد استفاده قرار میگیرد و داراي تابلو به طول 
تقریبی 5 متر به ارتفاع 1 متر و تابلوي دیگر به طول تقریبی 5 متر به ارتفاع تقریبی 1.3 متر 

.میباشد
.به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی میباشد

مراتب جهت استحضار وصدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناسان رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره 205747 مورخ 1399/10/20 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 18/128/000/000 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 

3,625,600,000(سه میلیارد و  ششصد و  بیست و  پنج میلیون و  ششصد هزار ) ریال 
در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 108.86  0
 

3100000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/10/27 2/99/15741 تجدید 
نظر

بازار 
بزرگ-کوچ
ه میالنی

2-1-10155-94-1-0-0 405

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 775,000,000(هفتصد و  هفتاد و  

پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 125  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق الذکر پروانه  ساختمانی به شماره 2/97/110 مورخ 1397/12/18 
بصورت 4 باب مغازه و بالکن مغازه ها و 3 باب پارکینگ به مساحت کلی 194/52 متر مربع 
صادر شده و طی شماره درخواست 325940 پروانه بصورت 4 باب مغازه و بالکن مغازه ها و 3 

 . باب پارکینگ به مساحت کلی 238.28 متر مربع صادر شده است
طی بازدید بعمل امده مرحله ساختمانی در حد  سربندي بوده و  با توجه به نقشه برداري 
ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي اضافه بنا بصورت توسعه تجاري به مساحت 52.2 متر 

:مربع به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا بصورت توسعه تجاري از بابت مغازه ها در همکف به مساحت 15.52 متر مربع-1

 اضافه بنا بصورت توسعه تجاري از بابت باکن ها به مساحت 36.68 متر مربع-2
تبدیل پیلوت به مساحت 17/16 مترمربع و پارکینگ به مساحت 37/5 مترمربع مجموعا  -3

 به مساحت 54/66 مترمربع به تجاري
افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 4 باب مغازه طی پروانه صادره به 6 باب مغازه در وضع - 4

موجود
با توجه به وضع موجود نیاز به 6 باب پارکینگ بوده که با توجه  اینکه کل همکف را مغازه -5
ساخته و همچنین در زمان پروانه 1 باب کسري پارکینگ را پرداخت نموده داراي 5 باب 

 .کسري پارکینگ تجاري میباشد
سال تخلف 1399

شایان ذکر است که داراي نامه شکایتی به شماره 142865 مورخ 1399/07/24 ثبت در 
اتوماسیون این منطقه گردیده  بوده که شاکی بیان نموده که که میزان تراکم و طبقات را 
رعایت ننموده و صد در صد مساحت زمین را بنا احداث نموده است که با توجه به گزارش 

 .طبقات را طبق پروانه رعایت نموده ولی مابقی ایتم ها رعایت ننموده است

*********************************************************
***********************************************

شایان ذکر است که طبق نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی باالبر ارائه داده شده 
 .که با یستی پله اجرا گردد

 رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست
مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

405

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به 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 اصداري، 
راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 465,393,600

(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون و  سیصد و  نود و  سه هزار و  ششصد)  ریال صادر 
و اعالم می گردد .

جریمه 61.56  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/27 2/99/15744 بدوي تختی 
سرخبنده-ق
لی پور

2-1-10037-59-1-0-0 406

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/99/4 مورخ 1399/02/06 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 544.08 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 61.56 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 15.39 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 15.39 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 15.39متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 15.39 متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 15.32 متر مربع-5

عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت در قسمت راه پله به طول 3.38 متر  به صفر تقلیل -6
 . پیدا نموده است

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 11.51 متر مربع کسري فضاي سبز  داشته و -7
 .کسري فضاي باز ندارد

کسري پارکینگ ندارد-8
سطح اشغال طبق پروانه صادره 75.54% و با توجه به تخلفات فوق الذکر سطح اشغال 

 .84.84% میباشد
سال وقوع 1399

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نگردیده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

406

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت آقاي بهروزمیرزائی ، 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 3,489,200(سه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  

نه هزار و  دویست) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 15.86  4
 

55000  , 1361 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/30 2/99/15749 بدوي بلوار -
شریعتی-ش
ریعتی-روبر
وي بانک 
صادرات

2-1-10008-339-1-0-0 407

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان پالك شماره 2736 برابر 
صلح نامه شماره  207702 مورخ 1387/06/02(فاقد مساحت و طول حدود اربعه) به مساحت 
.19.65 متر مربع بانضمام بالکن به مساحت 15.86 مترمربع فاقد فعالیت و تابلو می باشد
از بابت مغازه داراي بالمانع شماره 3/3315981 مورخ 1387/06/02 بوده و از بابت بالکن 
همزمانساز به مساحت 15.86 مترمربع به قدمت قبل از بال مانع مذکور بالمانعی ارایه 

نشد.(سال تخلف با توجه به مدارك موجود در پرونده بایگانی 1361)
.با استناد به طرح تفصیلی عقب نشینی ندارد

//.استعالم موقعیت مکانی دارد
با توجه به نامه شهرداري منطقه دو رشت بشماره 185853مورخ 1399.09.25  

ومتعاقبا ارجاع امربه کارشناس رسمی ، با وصول نظریه  کارشناسی به شماره 198558
 مورخ 1399.10.11  (ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز) مبنی بر تعیین مابه 

التفاوت ارزش سرقفل بابت تبدیل یک واحد تجاري خدماتی به دو واحد در هریک از 
طبقات دوم وسوم وچهارم به مبلغ 10.024.600.000  ریال ،  به استناد تبصره 4 ماده صد 

از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
2,004,920,000(دو میلیارد و  چهار میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم 
می نماید. این راي جزء الینفک  راي شماره 15569 مورخ 1399.09.09بوده و ارائه کپی 

از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

جریمه 3  0
 

3560000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1399/10/30 2/99/15751 اصالح
ي 
بدوي

خیابان 
مطهري- 
روبروي 
مسجدچهارب
 رادران

2-1-10141-11-1-0-0 40
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت بطرفیت بانک کارآفرین مبنی بر تخلف 
ساختمانی بر خالف مدلول پروانه ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات 
ابرازي شهرداري و نامه شماره 163722 مورخ 1399.08.24 مبنی بر رفع اشرافیت  
محدوده پله فرار ؛ ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا 

زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی 
(تجاري-صنعتی-اداري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازي  به استناد تبصره 3 
ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی ساختمان، متخلف به 
پرداخت جریمه به مبلغ 16,876,108,800(شانزده میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  شش 

میلیون و  یکصد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال محکوم می گردد.

جریمه 1185.12  4
 

3560000  , 1395
 , 1396
 , 1397

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/30 2/99/15751 اصالح
ي 
بدوي

خیابان 
مطهري- 
روبروي 
مسجدچهارب
 رادران

2-1-10141-11-1-0-0 40
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 356,000,000(سیصد و  پنجاه و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  2
 

3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 185 مورخه 
1392/12/28 به صورت 5 طبقه باالي همکف+زیرزمین به صورت 1 واحد بانک خصوصی  و 4 
باب دفتر تجاري و خدماتی و داراي اصالح پروانه به شماره درخواست 190766 به مساحت 
.کلی 3116/75 مترمربع می باشد. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 324/09 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 
باشد: (الزم به توضیح است با توجه به این که تراز دو بخش اصلی ساختمان و پارکینگ 
طبقاتی مجزي بوده لذا مابه التفاوت در هر طبقه به صورت مجزي اعالم گردیده است)

:مابه التفاوت در زیرزمین -1
اضافه بنا به مساحت 64/90 مترمربع از سازه اصلی (به مساحت 8/07 مترمربع به  -1-1

صورت احداث راه پله فرار)
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -2-1

:مابه التفاوت در همکف -2
کاهش بنا به مساحت 23/52 مترمربع در سازه اصلی -1-2

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 13/37 مترمربع -2-2
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-2

مابه التفاوت در طبقه اول: (قابل ذکر است در تراز مزبور بخشی به صورت نیم طبقه در  -3
تراز بین همکف و طبقه اول بوده که با توجه به اجراي ساختمان، اختالف ارتفاع مزبور با 

توجه به اجراي رمپ به زیرزمین ایجاد گردیده است)
اضافه بنا به مساحت 17/97 مترمربع (به مساحت 14/8 مترمربع به صورت احداث راه  -1-3

پله فرار)
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -2-3

:مابه التفاوت در طبقه دوم -4
اضافه بنا به مساحت 7/05 مترمربع در سازه اصلی -1-4

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 10/11 مترمربع -2-4
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-4

:مابه التفاوت در طبقه سوم -5
کاهش بنا به مساحت 13/41 مترمربع در سازه اصلی -1-5

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 18/40مترمربع -2-5
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-5

:مابه التفاوت در طبقه چهارم -6

40
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



کاهش بنا به مساحت 13/41 مترمربع در سازه اصلی -1-6
اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 18/40مترمربع -2-6

اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-6
:مابه التفاوت در طبقه پنجم -7

اضافه بنا به مساحت 103/99 مترمربع در سازه اصلی (الزم به توضیح است در طبقه  -1-7
مزبور به مساحت 102/68 مترمربع به صورت تراس روباز در حدود شرقی و غربی می باشد)

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 12/14 مترمربع -2-7
اضافه بنا به مساحت 3/93 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-7

اضافه بنا به در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 8/83 مترمربع -8
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در حد شمالی با توجه به احداث راه پله فرار -9

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 123/80 مترمربع از بابت تبدیل بانک خصوصی به دفتر  -10
تجاري و خدماتی در طبقه اول

بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم از بابت تبدیل 1 واحد دفتر تجاري و خدماتی به 2 واحد  -11
تجاري و خدماتی به مساحت 273/50 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم از بابت تبدیل 1 واحد دفتر تجاري و خدماتی به 2  -12
واحد تجاري و خدماتی به مساحت 253/04 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم از بابت تبدیل 1 واحد دفتر تجاري و خدماتی به 2  -13
واحد تجاري و خدماتی به مساحت 253/04 مترمربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -14
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 737/23 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به این که در زمان صدور پروانه به ازاي هر 100 مترمربع زیربناي موجود (به  -15
صورت اداري و به کسر زیرزمین و پارکینگ طبقاتی) 3 پارکینگ محاسبه گردیده لذا حالیه 
نیاز به 56 باب پارکینگ می باشد که با  توجه به پرداخت 1 باب کسري پارکینگ تجاري در 
زمان صدور پروانه و همچنین تامین 53 باب ، حالیه داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري می 

.باشد
در زمان صدور پروانه ساختمانی برابر نقشه هاي معماري سقف بام به صورت شیروانی  -16

.بوده لیکن در وضع موجود به صورت بام تهرانی است

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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مشمول رعایت و ارائه نقشه ها و مدارك الزم جهت ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري  -17
.می باشد

:داراي راي کمیسیون ماده 5 طبق بند 4 مورخ 1392/03/19 میباشد مبنی بر این که
با درخواست احداث بنا به صورت تجاري متمرکز در دو بلوك که بلوك اول (انتهاي پالك) با 
سطح اشغال 18درصد در حداکثر 6 تراز جهت تامین 48 واحد پارکینگ مکانیزه و بلوك بر 
ساز با سطح اشغال 62 درصد در زیرمین و همکف و اول و سطح اشغال 50 درصد در طبقات 
دوم و سوم و چهارم 30 درصد و در طبقه پنجم با دو متر عقب سازي در طبقه همکف جهت 
ایجاد گشایش فضایی (عقب سازي کامل سازه) و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح مصوب 

.موافقت گردید
داراي نامه شماره 94-20276-ش ر مورخ 1394/02/23 معاونت محترم معماري و شهرسازي 
می باشد مبنی بر اینکه به جهت تامین پارکینگ مناسب با توجه به الزامات استاندارد 
پارکینگ مکانیزه ارائه شده در ضمائم فوق ، از نظر این معاونت استفاده از سیستم 
پیشنهادي ارائه شده براي امکان پارك 48 خودرو ، بالمانع است. لکن چناچنه سطح 
پارکینگ پیشنهادي ، از سطح اشغال و تراکم مصوب فراتر باشد ، عوارض مربوطه از مالک 

.باید دریافت شود
: داراي راي بند 3 کمیسیون ماده 5 می باشد مبنی بر این که

پیرو بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/03/19 با اصالح نقشه هاي معماري پارکینگ 
مکانیزه پروژه در دست احداث بانک کارآفرین به تعداد 48 واحد پارکینگ مورد نیاز ، مورد 
موافقت گرفت. ضمنا الزم است نقشه هاي معماري اصالحی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 

.5 تایید و ممهور به مهر و امضاء گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

همچنین داراي پرونده شکواییه پالك حد شمالی به شماره ارجاع 190778 به شرح زیر در 
:زمان گودبرداري ساختمان می باشد

با توجه به عدم اجراي صحیح سازه نگهبان،دیوار محوطه و همچنین موازییک کف حیاط ""
خلوت ملک شمالی به شماره پالك 3829/1 به شدت دچار ترك (با عرض حدودا 4 سانت) 
شده و با توجه به وضعیت موجود هر آن خطر تخریب ملک مورد نظر و همچنین خطرات 

"".جانی و مالی می رود
قابل ذکر است از بابت پرونده شکایتی مزبور داراي دادنامه شماره 9509971335400124 
مورخ 1395/0/13 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت بوده که درخصوص آن 

.نیاز به اظهارنظر واحد محترم حقوقی می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در وضع موجود راه پله فرار در حال اجرا بوده و به طور کامل اجرا نگردیده است و ورود 
.اطالعات آن براساس نقشه هاي ارائه شده توسط متقاضی ورود اطالعات گردیده است
الزم به توضیح است بخشی از سال وقوع تخلفات براساس آزمایش هاي بتن ارائه شده 

.توسط متقاضی می باشد
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

************************************
با توجه به نامه شماره ش ر - 68353- 1398 مورخ 1398/04/26کمیسیون ماده صد، 
درخصوص موارد مورد اشاره در نامه، متراژ حیاط خلوت برابر 17/31 مترمربع، میزان عقب 
نشینی در زمان صدور پروانه برابر 0/82 مترمربع بوده که حالیه در وضع موجود رعایت می 
گردد، همچنین معابر پالك برابر پروانه صادره در حد شرق 30 متري، حد شمالی و جنوبی به 
صورت 6 متري می باشد. الزم به توضیح است عدم رعایت حداقل 2 متر از پالك مجاور به 
دلیل احداث راه پله فرار بوده و حداقل فاصله 2 متر در صورت عدم وجود راه پله فرار، 

.حداقل عرض 2 متر از بازشو ساختمان رعایت می گردد
همچنین مجددا طی شماره ارجاع 328350 پالك مجاور حد جنوب غربی درخصوص تجاوز و 
عدم رعایت حریم توسط بانک کارآفرین شکایت نموده که با توجه به بررسی به عمل آمده و 
خط پروژه شماره 729 و خط پروژه پروانه صادره، عرض باقیمانده معبر بایستی حداقل 5 متر 
بوده که در وضع موجود پس از اجراي نما برابر 5/10 متر می باشد لذا حداقل عرض معبر 

.باقیمانده رعایت گردیده است
********************************

برابر تصمیم شعبه 4 کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/14178 مورخ 1398/09/30 ، 
مقرر گردیده است پرونده به شهرداري منطقه اعاده گردیده تا اگر امکان رفع اشکال پله 
فرار و رفع اشرافیت هست، به مالک جهت انجام ابالغ و پس از اجرا به کمیسیون ارسال 

.گردد
*******************************

برابر شکواییه به شماره اتوماسیون 49652 مورخ 1399/03/31 پالك حد شمال شرقی، با 
توجه به بازدید به عمل آمده احداث ساختمان بانک کارآفرین باعث آسیب به بخشی از لمه 
سربندي ساختمان مزبور و همچنین باعث ایجاد آثار رطوبت و نم در دیوارهاي ساختمان 
گردیده است. همچنین درخصوص رعایت فاصله قانونی و اتصال تاسیسات به پالك ایشان 
قابل ذکر است، با توجه به بازدید به عمل آمده در قسمت هاي قابل رویت درز انقطاع رعایت 
گردیده است و در بخش هایی که امکان رویت درز انقطاع میسر نمی باشد در صورت 

.صالحدید نیاز به استعالم از سازمان نظام مهندسی می باشد
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*******************************
با توجه به بازدید مجدد به عمل آمده مورخ 1399/08/08 محدوده پله فرار با استفاده از 

ساندویچ پنل پوشانده گردیده است. (تصاویر مربوط ضمیمه گردیده است)
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-200691 مورخ 99/10/15 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 34,254,300(سی و  چهار میلیون و  دویست و  پنجاه و  چهار هزار 

و  سیصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 113.61  0.1
 

700000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/29 2/99/15754 بدوي خیابان 
سعدي-کوچ
ه 

فراهانی-پش
ت درب 
هالل احمر

2-1-10018-27-1-0-0 409

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

1.75  0
 

150000  , 1374  عدم رعایت عقب نشینی

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 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره 132189-99/7/12 کمیسیون محترم طی بازدید بعمل آمده از 
پالك فوق بهمراه مالک برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 
3090/69 بصورت ششدانگ یکباب خانه  بمساحت 185/69 متر مربع به استناد بنچاق ارائه 
شئه داراي بالمانع بشماره 3/33/15546و3/22/16034-74/9/14 از شهرداري و همچنین  
مجوز تعمیرات جزئی  شامل تعویض درب بصورت کنترلی  و سرامیک کاري دیوار حیاط و 

. تعمیرات نما از شهرداري دریافت نموده است
وضعیت موجود با توجه به عکس منضمه کل ملک تخریب گردیده  و مجددا مبادرت به  
احداث بنا در یکطبقه اقدام شده با توجه به کروکی نقشه برداري توسط مهندس نقشه بردار 

آقاي مهندس مصطفی حقدوست اسماعیل آبادي  داراي پروانه اشتغال بشماره 
00150-600-11 مساحت اعیان را بسطح 113/61 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است موارد 

:تخلف به شرح زیر است
احداث  اعیان در یکطبقه بمساحت 113/61 متر مربع ( از این مقدار بسطح 4/02 متر مربع  -1

 بصورت سرویس جداساز ) کال داخل تراکم
 داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی  -2
.سال محاسبه تخلف 1399 میباشد

 
برابر خط پروژه شماره 2625 بسطح تقریبی 1/75 متر مربع در تعریض کوچه 8 متري  
اصالحی قرار دارد ( ار این مقدار بسطح 1 متر از عرصه و مابقی از اعیان میباشد.)

 

409

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 به  1.75 برابر ارزش 
معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  827,662,500(هشتصد و  بیست و  هفت 
میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 94.59  1.75
 

5000000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/08 2/99/15761 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-کوچ
ه امین 
اصغري-بن 
بست اول

2-2-10019-131-1-0-0 410
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/208 مورخ 1396/12/28 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 482.90 مترمربع صادر 
گردیده است.همچنین داراي تمدید پروانه به شماره ارجاع 643076 مورخ 1398/12/19 می 

.باشد. حالیه ساختمان در مرحله آجرچینی می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
:داراي اضافه بنا به مساحت کلی 81.82 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 21.78 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 8.24 مترمربع  -1
ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف ساختمانی 

محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.02 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.02 مترمربع (الزم به توضیح است در طبقه مزبور  -3
داراي تراس روباز به مساحت 65.91 مترمربع می باشد)

کاهش بنا با توجه به عدم اجراي طبقه سوم به مساحت 108.50 مترمربع -4
کاهش بنا با توجه به عدم اجراي راه پله و آسانسور به مساحت 48.90 مترمربع -5

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6
مساحت 12.77 مترمربع (عرض باقیمانده پاگرد راه پله برابر 2.47 متر می باشد)

کاهش تعداد واحد مسکونی از 3 واحد به 1 واحد -7
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -8

برابر پروانه صادره سازه به صورت فلزي بوده لیکن در وضع موجود به صورت بتنی می  -9
.باشد

.کسري فضاي باز و فضاي سبز ندارد -10
.با توجه به نقشه معماري کسري پارکینگ ندارد -11

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

با توجه به نقشه هاي ارائه شده، با افزایش تعداد و عرض دهانه دروازه، پارکینگ مورد نیاز 
تامین گردیده که این تغییرات در تامین فضا جهت پارك حاشیه اي موقت خودرو در معبر 
متصل به پالك تغییري حاصل نکرده است (در زمان صدور پروانه و وضع موجود داراي یک 

.باب پارکینگ حاشیه اي) لذا مشمول عوارض کسري پارکینگ نیز نمی گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 76.50 درصد می باشد.(به میزان 16.50 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر تبدیل 
مسکونی به تجاري در همکف به مساحت 6.89 مترمربع، توسعه بالکن تجاري در نیم 
طبقه به مساحت 99.41 مترمربع و افزایش ارتفاع تجاري، تبدیل راه پله و آسانسور به 
بالکن تجاري به مساحت 2.36 مترمربع ، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد. 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-208027 مورخ 
99/10/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید تعیین 
ارزش سرقفلی به مبلغ 10،686،900،000  ریال دارد، به استناد تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
2,137,380,000(دو میلیارد و  یکصد و  سی و  هفت میلیون و  سیصد و  هشتاد هزار ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 290.46  0
 

3360000  , 1399 افزایش ارتفاع مغازه 1399/11/04 2/99/15763 بدوي لطف -
آباد-ضیابر
-ي

2-2-10040-27-1-0-0 411

در خصوص چهار 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 672,000,000

(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اضافه بناي مسکونی همکف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 706,104,000

(هفتصد و  شش میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 70.05  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/97/158مورخ 1397/12/28 به 
صورت 4طبقه روي پیلوت بانضمام زیر زمین  در 4واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به 

.مساحت کلی 1349.03 مترمربع صادر گردیده است
حالیه ساختمان در مرحله سقف دوم می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:169.46 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در زیر زمین به مساحت 209.61 متر مربع ( با توجه به عدم اجراي زیرزمین ) -1
اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 70.05 متر مربع - 2

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به تجاري در همکف  به مساحت 6.89 متر   -1-2
 مربع

 توسعه بناي بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 99.41 مترمربع - 3
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل  راه پله و آسانسور مسکونی به بالکن تجاري  به  -1-3

 مساحت 2/36 متر مربع
با توجه به تامین 4 باب پارکینگ در پیلوت و پرداخت 2 باب کسري پارکینگ تجاري در  - 4

.زمان صدور پروانه حالیه تعداد 4 باب کسري پارکینگ تجاري دارد
افزایش ارتفاع  تجاري از 5.40 متر به 6.30 متر -5

.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 40 مترمربع می باشد -6
رعایت فضاي باز میگردد - 7

داراي  تعهد نامه شماره 50152مورخ 1398/06/28دفترخانه شماره 159 رشت مبنی بر 
اصالح سند مالکیت و ارائه سند تجمیعی تا قبل از صدور عدم خالف از سوي مالک می باشد

.سال وقوع 1399 می باشد
با توجه به مرحله ساختمانی مساحت سایر طبقات به صورت پیش فرض بر اساس پروانه 

.ساختمانی صادره درج گردیده است
با توجه به عملیات ساختمانی و عدم کفسازي اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا 

.اعالم میگردد
مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 نظر به اینکه راي بدوي به شماره 2/99/15035  مورخ 99/6/31صادره از این شعبه 
بابت اضافه بنا مسکونی  به مساحت    53/67مترمربع ( در حد طبقه دوم  ) به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري حکم به جریمه  صادر شده در حالیکه برابر گزارش 
جدید شهرداري به شماره  2/33/344608مورخ 99/11/1مالک اقدام به اضافه بنا در   
طبقه سوم   نموده  و در راي قبلی مورد حکم قرار نگرفته، لذا این کمیسیون با عنایت 
به استدالالت مذکور، ضمن اصالح متراژ تخلف از 53/67  مترمربع به72  مترمربع ، 
پیرو راي صدراالشاره، حکم به جریمه به مبلغ 483,840,000(چهارصد و  هشتاد و  سه 

میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال    صادر و اعالم می دارد.   

جریمه 72  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/11 2/99/15766 اصالح
ي 
بدوي

ساغریسازا
ن 

-رودبارتان 
کوچه قناد 
 کوچه فلک

2-3-10216-4-1-0-0 412
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 2/99/3 
مورخه 1399/01/21 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 411.56 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سقف سوم بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.56 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.76 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -6

.صادره به مساحت 0.44 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.44 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 25.62 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده و رعایت حد نصاب  -12
.فضاي سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.66 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
.موجود 83.14 درصد می باشد

ضمنا سابقا از بابت اضافه بنا به مساحتکلی 53.67 مترمربع در طبقات همکف، اول و دوم 
داراي راي بدوي شماره 2/99/15035 مورخه 1399/06/31 کمیسیون محترم ماده صد بوده 
که با توجه به ارسال پرونده به کمیسیون محترم تجدید نظر و پیشرفت عملیات ساختمانی و 
متعاقب آن تصمیم شماره 2/99/15343 مورخه 1399/07/23 و نامه شماره ش ر - 144806 

.- 1399 دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش فوق الذکر تهیه گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و 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-160250 مورخ 99/08/19 در اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز ثبت گردیده و داللت بر تایید استحکام بنا دارد و نظر به عقب نشینی 
قابل توجه و بازگشایی معبر از سوي مالک، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، لذا در 
خصوص اضافه بناي همکف به مساحت 53.32 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و دوم 
هر یک به مساحت 51.72 مترمربع به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,580,140,800(یک 
میلیارد و  پانصد و  هشتاد میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد. نظر اقلیت ( نماینده دادگستري ): با توجه به نظریه کارشناس رسمی 
به شماره ش ر-183301-99/09/22 مبنی بر عدم رعایت حیاط خلوت جلو، بر روي 
عرصه ( تغییر جانمایی اعیان ) به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري راي به 

تخریب و اعاده به مدلول پروانه صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 156.76  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/08 2/99/15767 رسیدگ
ي 
 مجدد

چله 
خانه-خیابا
ن عیسی 
خیراندیش-
کوچه 
جاویدان

2-2-20104-184-1-0-0 413
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 325783 مورخ 
1398/06/24 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 6 واحد مسکونی به مساحت کلی 908/75 
.مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله سقف طبقه دوم می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 156/76 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 53/32 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 51/72 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 51/72 مترمربع -3

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -4
عدم رعایت حداقل 2 متر عرض حیاط خلوت در قسمتی از حد شمالی (با توجه به احداث  -5
سایبان جهت تامین پارکینگ، در طبقه همکف عرض حیاط خلوت به طول 3/93 متر، از 2 

متر به 1 متر تقلیل یافته است)
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد

با توجه به توضیحات باال (در خصوص افزایش عرض و تعداد درب سواره و به تبع آن افزایش  
تعداد پارکینها) ، بنا براین تعداد پارکینگ هاي موجود و مساحت مربوط به آن در سیستم به 
صورت پیش فرض پروانه ورود به اطالعات گردیده است و نقشه هاي ارائه شده از سوي 
متقاضی نیز فقط به جهت زیربنایی مورد گواهی بوده و در خصوص پارکینگ متعاقبا قابل 

بررسی خواهد بود
با توجه به مرحله ساختمانی مساحت سایر طبقات بصورت پیش فرض پروانه ورود به 

. اطالعات گردیده است
ضمنا کسري فضاي باز، کسري فضاي سبز، کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت 
به دلیل عدم تکمیل ساختمان و عدم دیوارچینی و مشخص نبودن تعداد واحدهاي موجود 

در ساختمان و تعبیه درب پارکینگی مجددا قابل بررسی می باشد
و عدم کفسازي الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65/90 
درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود 87/10 درصد می باشد.(به میزان 21/20 درصد بیش 

از سطح اشغال مجاز)
///////////////////////////////////

از بابت موراد فوق داراي راي کمیسیون ماده 100 بدوي به شماره 2/98/14203 مورخ 
1398/11/19 و تجدید نظر به شماره 2/99/01/24 مبنی بر تخریب و داراي راي کمیسیون 
ماده رسیدگی مجدد ماده 100 به شماره 2/99/15767 مورخ 1399/11/08 مبنی بر جریمه 

413
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بوده و پس از آن خالف جدیدي مشاهده نگردید
.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی (انباري )  با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 10,180,800(ده میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2.02  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/11 2/99/15769 بدوي پل 
عراق-دانش
سرا-کو چه 
هشتم

2-3-10155-10-1-0-0 414

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  بااخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

24  0
 

3360000  , 1398 تجاوز به معابر عمومی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/68 مورخ 1398/06/13 به 
صورت 3  طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 619.9 مترمربع صادر 
گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري و از بابت موارد مشروحه ذیل داري 

 گزارش
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 

:داراي کاهش بنا به مساحت کلی 28.45 مترمربع به شرح زیر می باشد
 کاهش بنا در همکف به مساحت 6.45 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 6.45 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 6.45 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 6.45 مترمربع -4

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.65 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی ( 5 مترمربع)  -6

 به مساحت 2.02 مترمربع
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -8
به استناد خط پروژه شماره 508 داراي تجاوز به شارع  به مساحت تقریبی 6.00 مترمربع  -9

.از اعیان هر طبقه می باشد
.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده فعال کسري پارکینگ ندارد -10

.سال وقوع تخلف 1398 می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74.40 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 71.10 درصد می باشد.(به میزان 3.30 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
*************************

برابر تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/99/15598 مورخ 1399/09/22 مبنی بر 
.اصالح فرم جریمه الیحه مراتب به جهت اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

414
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت تبدیل پارکینگ و موتورخانه به مسکونی با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 23,427,360(بیست و  سه میلیون و  چهارصد و  بیست و  هفت هزار 
و  سیصد و  شصت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.44  2
 

297000  , 1380 تبدیل غیر مجاز 1399/11/04 2/99/15770 بدوي -
آفخرا--گن
جیان

2-2-20129-98-1-0-0 415

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 2برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 29,700,000(بیست و  نه میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  2
 

297000  , 1380 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک دستگاه آپارتمان دو طبقه روي همکف 
در دو واحد مسکونی می باشد.(داراي اسناد مجزي)

از بابت اعیانات داراي بال مانع شماره 2/33/6588 مورخ 1372/05/14 مندرج در 
.صورتمجلس تفکیکی به شماره 23261 مورخ 1372/06/21 می باشد

برابر بازدید به عمل آمده اقدام به تبدیل پارکینگ مشاعی و موتورخانه مشاعی موجود در 
طبقه همکف (به مساحت مجموعا 39.44 مترمربع) به یک واحد مسکونی گردیده است 
(سال وقوع 1380) که در وضع موجود به صورت دفتر روزنامه مورد استفاده قرار می 
.گیرد.(تبدیل در سال 1398) لذا داراي دو باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد

به استناد خط پروژه شماره 542 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 1.50 مترمربع می 
.باشد

الزم به توضیح است مساحت هاي مندرج در جدول کاربري ها براساس نقشه تفکیکی ارائه 
.شده می باشد

.حالیه متقاضی با توجه به تخلف صورت گرفته درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد
*************************

احتراما برابر تصمیم شعبه 3 کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/15509 مورخ 1399/09/17 
درخصوص اخذ رضایتنامه محضري از کلیه مالکین مشاع، لذا در صورت صالحدید در این 

.خصوص نیاز به گواهی واحد محترم حقوقی می باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

************************
برابر گواهی واحد حقوقی مراتب رضایت توسط مالکین طی سند رضایت نامه شماره  
232917 مورخ 99/1/11  صادره از دفترخانه شماره 46 رشت وهمچنین رضایت نامه شماره 

.209819 مورخ 99/10/25 انجام پذیرفته است

415

با عنایت به قدمت بناي احداثی ( سال 1359 ) و با توجه به دستورالعمل 8616.1.3.34
 مورخ 71.4.28 وزارت کشور  , موضوع قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 115.83  0
 

70000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/04 2/99/15771 بدوي سردار -
جنگل-تقاط
ع آیت اله 
-ضیابري

2-2-10167-49-1-0-0 416

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ2.6 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2.6  0
 

455625  , 1384  عدم رعایت عقب نشینی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره203738 مورخ99/10/17 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی بالکن تجاري را به مبلغ800.000 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 160,000(یکصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.93  0
 

70000  , 1359 تبدیل غیر مجاز 1399/11/04 2/99/15771 بدوي سردار -
جنگل-تقاط
ع آیت اله 
-ضیابري

2-2-10167-49-1-0-0 416

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

28,740,825(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  چهل هزار و  هشتصد و  بیست و  
پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.54  2
 

455625  , 1384 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 180 مترمربع 
.به شماره 1335/13 برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان مسکونی به انضمام یک باب مغازه به مساحت کلی 244 مترمربع داراي پروانه 
شماره 975 مورخ 1358/07/19 بوده و حالیه و با استناد به کروکی نقشه برداري ارایه شده 

:داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در کل ساختمان اصلی به مساحت کلی 115.83 مترمربع (همزمانساز- سال  -1

تخلف 1359)
اضافه بنا در همکف از بابت احداث اتاق در حیاط به مساحت 9.32 مترمربع (سال تخلف  -2

(1384
اضافه بنا در همکف از بابت احداث بارانداز در حیاط به مساحت 6.50 مترمربع (سال  -3

تخلف 1384)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به اتاق مسکونی به مساحت 15.72 مترمربع  -4

(سال تخلف 1384)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن در طبقه اول به مساحت 15.93  -5

مترمربع (همزمانساز -سال تخلف 1359)

الزم به ذکر است هیچگونه مدارك ،نقشه یا بالمانع در پرونده بایگانی شهرداري موجود 
.نبوده و مساحت مغازه مطابق پروانه نیز مشخص نمی باشد

با استناد به خط پروژه شماره 365 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 2.65 مترمربع می 
.باشد

//.درخواست پایان کار دارد

416

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 4,424,000(چهار میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 3.16  2
 

700000  , 1399 احداث بناي جداساز 1399/11/11 2/99/15772 بدوي خیابان 17 
شهریور-بن 
بست  
حریریان

2-2-20124-66-1-0-0 417
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/98/6 مورخ 1398/02/26 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی و به مساحت 1877.10 مترمربع صادر گردیده است. 

.ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد
.داراي گواهی عدم خالف به شماره 339151 مورخ 1399/04/19می باشد

حالیه پس از دریافت گواهی عدم خالف اقدام به احداث سرویس بهداشتی به مساحت 3.16 
مترمربع گردیده است. (سال وقوع 1399)
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد

.رعایت پارکینگ و عقب نشینی می گردد
.مشمول سیما و منظر شهري می گردد

.حالیه مالک تقاضاي دریافت گواهی پایانکار را دارد

417

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 286,440,000(دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  چهل هزار )  ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 85.25  1
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/04 2/99/15773 بدوي دباغیان-مح
مد 

نژاد-خیام-
هجرتی

2-3-10133-35-1-0-0 418

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/99/33 مورخ 1399/04/05 بصورت3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 342.54 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 

:توسط متقاضی  به مساحت کلی 81.32 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 20.33 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 20.33 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 20.33 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 20.33  متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0.69 متر مربع -5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول تا سوم به مساحت 3.93 متر مربع (عرض راه پله 3.15متر )

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 2.14 متر مربع کسري فضاي باز و به مساحت -7
 .49.2 متر مربع کسري فضاي سبز را دارد

طبق پروانه صادره سطح اشغال 63/75% بوده  و با توجه به تخلفات فوق الذکر سطح -8
 .اشغال  80.85%  میباشد

سال وقوع 1399
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

داراي نامه از کمیسیون ماده صد به شماره 158904-1399 مورخ 1399/08/18 بوده که طی 
تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/15283 مورخ 1399/08/10 که بپیوست بوده 
پرونده  به شهرداري داده شده تا متراژ دقیق تخلفات و مقدار عقب نشینی معابر قید گردد 
که با توجه به توصیحات فوق الذکر متراژ دقیق تخلفات گزارش شده و با توجه به اینکه ملک 
در حال ساخت بوده وهنوز نما اجرا نشده و رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست 

 .که در هنگام پایانکار بعد از اتمام کار ساختمان قابل بررسی میباشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

418

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 8.54 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 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 10,145,520(ده میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  پانصد و  

بیست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 34.16  1
 

297000  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/11 2/99/15784 بدوي -
سردارجنگ
ل--حساس

2-2-10206-9-1-0-0 419

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 374 مورخ 1378/12/10 به صورت 3 
طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 292 مترمربع صادر گردیده 

است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري) می 
.باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 
:34.16 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

اضافه بنا در همکف به مساحت 8.54 مترمربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.54 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.54 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8.54 مترمربع -4

کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است در نقشه هاي زمان پروانه نیز  ستون در داخل  -5
باکس پارکینگ شماره 2 قرار دارد.)

.راه پله به بام ندارد
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 71.40 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 79.78 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري نمی گردد

.سال تخلف 1380 می باشد
/.استعالم موقعیت مکانی دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 
در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 105,588,000(یکصد و  پنج میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هشت هزار )  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 25.14  1.25
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/18 2/99/15785 بدوي سردار 
جنگل-خیاب
ان  

شعاعی-کو
چه شارمی

2-2-10208-27-1-0-0 420

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/78 مورخ 1397/09/10 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 591.1 متر 
مربع صادر گردیده است. (طی شماره درخواست 323037 اصالح پروانه صورت گرفته است )
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 14.68 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 3.67 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 3.67 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 3.67 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 3.67 متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 28.6 متر مربع-5
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6

طبقات اول تا سوم به مساحت  3.09 متر مربع (عرض راه پله 2.55متر )
بناي مازاد بر تراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع در همکف به مساحت 7.37 -7

 متر مربع

*********************************************************
*********************************************************

********************************************
کسري فضاي باز نداشته و با توجه به تخلف صورت گرفته به مساحت 1.19متر مربع  کسري 

 .فضاي سبز را دارد
سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 80% بوده که در نقشه هاي پروانه 76.26% استفاده 

 .شده و با توجه به وضع موجود و تخلف صورت گرفته 78.36% میباشد
کسري پارکینگ ندارد و ضوابط پارك حاشیه اي رعایت میگردد ولی با توجه به ضوابط طرح  
تفصیلی که مجاز به ارائه 9 متر درب پارکینگ بوده  وبا توجه به وضع موجود و افزایش عرض 

درب سواره رو ، پارکینگ شماره 5 مشمول عوارض درامدي میگردد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  بصورت  سنگ اجرا شده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

420

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي بالکن، 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 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 126,108,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  یکصد و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 10.17  4
 

3100000  , 1392 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/11/08 2/99/15791 تجدید 
نظر

سردار 
جنگل-ابتدا 
خیابان 
رحیم 
شعاعی

2-2-10211-50-1-2-0 421

توضیحات بازدید احتراما مکان ارایه شده توسط متقاضی ششدانگ یکباب دکان به مساحت 33.58 مترمربع 
قطعه 5 تفکیکی برابر رونوشت بنچاق ارایه شده به شماره 29262 مورخ 1386/05/10  
.بانضمام بالکن به مساحت 31.36 مترمربع و فاقد تابلو و فعالیت شغلی می باشد

از بابت مغازه به مساحت 33.58 مترمربع و بالکن به مساخت 21.19 مترمربع داراي بال مانع 
مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه داراي اضافه بنا در بالکن به مساحت 10.17 مترمربع 

.(سال تخلف 1392)می باشد
.با استناد به طرح تفصیلی عقب نشینی ندارد

//.استعالم موقعیت مکانی دارد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه 
بالکن تجاري به مساحت 20.19  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 17,767,200(هفده میلیون و  هفتصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال  
محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 20.19  4
 

220000  , 1378 1399/11/19 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/15792 بدوي خیابان 
انقالب ، 
جنب پاساژ 
گهر

2-1-10148-102-1-4-0 42
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ارائه داده شد از طرف متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب دکان (طبق سند ارائه داده شده  از طرف متقاضی ) میباشد

.مغازه داراي بالکن سراري میباشد
از بابت مغازه به مساحت 33.87 متر مربع و بالکن به مساحت 13.68 متر مربع  داراي بالمانع 
از شهرداري به شماره 3/33/27556 مورخ 1377/12/27  بوده که در پرونده صنفی ملک 

.موجود میباشد
بالمانع در بنچاق به شماره 93787 مورخ 1378/01/18 در دفترخانه شماره 5 رشت ثبت 

 .شده و در پرونده صنفی ملک موجود میباشد
حالیه با توجه به وضع موجود و بررسی بعمل امده مشخص گردید  که اقدام به توسعه بالکن 
تجاري به مساحت 20.19 متر مربع با سازه فلزي نموده است ( سال وقوع تخلف 1378)

با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ نمیگردد
مغازه در زمان بازدید به شغل لوازم خانکی مشغول به فعالیت بوده و داراي تابلوي به ابعاد 

 .استاندارد میباشد
 .به استناد طرح تفصیلی فاقد عقب نشینی میباشد

     .مراتب  جهت استحضار و صدور دسنترو مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

42
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 ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 

مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 215306  مورخ 1399.11.04  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 3.928.000.000  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 
785,600,000(هفتصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  ششصد هزار ) ریال محکوم و اعالم 

می نماید.  

جریمه 9.82  0
 

3560000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/11/12 2/99/15793 تجدید 
نظر

الکانی-نب
ش کوچه  
نور بخش

2-2-10019-37-1-0-0 42
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 178,000,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3560000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید پیرو گزارش شمارهماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2بر روي پالك فوق  برابر 
سوابق موجود در شهرداري به صورت  شش دانگ یک پاساژ (پاساژ عالئ الدین) به استناد 

. پروانه و پایانکار صادره به شماره فوق فاقد تخلف زیر بنایی است
حالیه متقاضی اقدام به احداث یک باب مغازه به مساحت 11 متر مربع در طبقه همکف زیر 

.پله برقی و در فضاي مشاعی نموده است .(سال تخلف 1398)
.یکباب  کسري پارکینگ تجاري دارد

الزم بذکر است  گزارش فوق  به صورت تقریبی و خارج از ملک به صورت حدودي برداشت  
گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که قابل رویت نیست  پس از 

.بازدید از داخل ملک  متعاقباٌ اعالم میگردد
__________________________________________

احتراما عطف به نامه شماره ش ر-104790-1399 مورخ 1399/06/05 دبیرخانه کمیسیون 
ماده صد جهت انجام کارشناسی دقیق، به استحضار می رساند پیرو گزارش ماموران جلو 
گیري از تخلفات ساختمانی ناحیه 2بر روي پالك فوق  برابر سوابق موجود در شهرداري به 
صورت  شش دانگ یک پاساژ (پاساژ عالئ الدین) به استناد پروانه و پایانکار صادره به شماره 

. فوق فاقد تخلف زیر بنایی است
حالیه متقاضی اقدام به احداث یک باب مغازه به مساحت 9.82 متر مربع در طبقه همکف زیر 

.پله برقی و در فضاي مشاعی نموده است .(سال تخلف 1398)
.یکباب  کسري پارکینگ تجاري دارد

الزم بذکر است  متراژ مغازه فوق بر اساس نقشه برداري صورت گرفته ممهور به مهر نقشه  
بردار مهندس محمد علی فالحتی به شماره پروانه اشتغال 20725-1-6-11 ارائه شده توسط 

.مالک می باشد

42
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 480,634,800(چهارصد و  هشتاد میلیون و  ششصد و  سی و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد.

جریمه 91.77  1.5
 

3360000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/18 2/99/15795 تجدید 
نظر

خیابان -
امام خمینی 
- فلکه 
توشیبا 
-جنب بانک 
ملت-بوعلی 

سینا 2

2-3-10116-28-1-0-0 42
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن، ضمن 
نقض راي بدوي، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/18 2/99/15795 تجدید 
نظر

خیابان -
امام خمینی 
- فلکه 
توشیبا 
-جنب بانک 
ملت-بوعلی 

سینا 2

2-3-10116-28-1-0-0 42
4

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان 5 طبقه برروي پیلوت در 5 
واحد مسکونی به مساحت کلی 634.13 مترمربع می باشد

ازبابت ساختمان 4 طبقه برروي پیلوت در 4 واحد مسکونی بانضمام سقف تراسی مجموعا به 
مساحت 634.38 متر مربع داراي پایانکار مندرج در سیستم می باشد

:حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی داراي خالف به شرح ذیل می باشد
کاهش بنا به صورت خطا در مساحت یابی نسبت به پایانکار صادره در طبقه 5 به مساحت -1

 0.25 متر مربع
احداث یک طبقه مازاد با توجه به تبدیل سقف تراسی به  یک واحد مسکونی به مساحت -2
91.77مترمربع که از این مقدار به مساحت 31/39 مترمربع به صورت تراس غیرمسقف می 
باشد.(به مساحت 5.52 مترمربع از مساحت واحد مسکونی و به مساحت 7.32 مترمربع از 
مساحت تراس غیرمسقف به صورت کنسول غیرمجاز به سمت شارع می باشد)

یک باب کسري پارکینگ مسکونی -2
 سال وقوع تخلف  1394

در زمان نوسازي رعایت ضوابط طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر مطابق ضوابط روز 
.الزامیست

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، به شرح توسعه تجاري 
در همکف به مساحت 337/96 متر مربع و توسعه بالکن تجاري به مساحت 296/16 
متر مربع (تبدیل مسکونی به تجاري )  قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 
صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 16555مورخ 98/2/9ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري مرکز  و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 26/184/600/000ریال، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 5,236,920,000(پنج میلیارد و  دویست و  سی و  شش میلیون و  
نهصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.ضمنا با توجه به ادعا مالک در 
خصوص تراکم ساختمانی ، شهرداري طبق ضوابط ومقررات خود ، اقدامات قانونی 

انجام دهد. 

جریمه 633.85  0
 

3360000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/11/19 2/99/15797 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه سهند

2-1-10122-25-1-0-0 42
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح  مابه التفاوت اضافه بنا درزیرزمین  به مساحت 2/65مترمربع،  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 

22,260,000(بیست و  دو میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 2.65  2.5
 

3360000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/603-97/10/19 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق با توجه به سوابق موجود در شهرداري بر  روي 
پالك  فوق  پروانه ساختمانی شماره 340 مورخه 1390/12/28 بصورت 1 طبقه روي مغازه در 
1 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري با زیر بنا کلی 326.80 مترمربع و اصالحیه مورخه  

1392/7/10 بصورت 6 طبقه روي پیلوت و زیرزمین در 6 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري با 
زیر بنا کلی 2546.11 مترمربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
اسکلت طبقه سوم میباشد از بابت اضافه بناي کلی  به مساحت کلی 862.10 مترمربع 

:برخالف مدلول پروانه  شامل
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 205.46 مترمربع -1
اضافه بنا در همکف به مساحت 169.34 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 103.28 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 192.01 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 192.01 مترمربع -4

سال تخلف 1393 می باشد. که از بابت موارد فوق داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد 
بدوي بشماره  2/97/12182-97/5/23 مبنی بر تخریب و راي تجدید نظر بشماره 

2/97/12688-97/9/13 مبنی بر جریمه میباشد. ( در اینخصوص نیاز به گواهی واحد هاي 
تخلفات ساختمانی و درآمد میباشد)

 ----------------------------------------------
حالیه مالک مجددا بر خالف مدلول پروانه و  راي صادره کمیسیون هاي بدوي و تجدیدنظر 
مبادرت به توسعه تجاري در همکف و طبقه اول اقدام نموده است و در حال پارتیشن بندي 
میباشد با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس یاسر پور 
: واحدي  روشنده داراي پروانه اشتغال بشماره 00037-600-11 مغایرت به شرح زیر است

مابه التفاوت اضافه بنا در زیر زمین بسطح 2/65 متر مربع بدلیل خطاء در مساحت یابی (  -1
سال محاسبه تخلف 1393)

 کاهش بنا در همکف بسطح 12/22 متر مربع نسبت به  پروانه  صادره-2
  توسعه تجاري  در طبقه همکف  بسطح 337/69 متر مربع از بابت پیلوت به تجاري -3

 کاهش بنا در طبقه اول بسطح 6/84متر مربع نسبت به   راي  صادره -4
توسعه و تبدیل بالکن تجاري بسطح 296/16متر مربع از بابت  مسکونی طبقه اول به -5

  تجاري
 کاهش بنا در طبقه دوم بسطح 2/02 متر مربع نسبت به   راي صادره -6
 کاهش بنا در طبقه سوم بسطح 2/02 متر مربع نسبت به راي  صادره -3
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



الزم بذکر است : مغایرت اعالم شده با توجه به مرحله ساختمانی که تا سقف سوم میباشد 
.بوده و نقشه برداري ارائه شده فقط تا سقف سوم مورد تایید میباشد. کسري پارکینگ ندارد

برابر پروانه اصالحی فوق الذکر بر روي زمین به مساحت 596/7 مترمربع صادر گردیده  
ولیکن حالیه با توجه به تجمیع سند مالکیت ملک مورد نظر با پالك مجاور مساحت عرصه به 

. 760.83 مترمربع افزایش یافته است
با توجه به عدم کفسازي اظهار نظر در مورد ارتفاع پیلوت متعاقباً اعالم می گردد. تراکم 

.اعطایی ندارد
.رعایت عقب نشینی مطابق پروانه صادره در زمان پایانکار الزامی می باشد

-----------------------------
عطف بنامه شماره ش ر -150074-98/8/22 کمیسیون محترم در خصوص 1- توسعه تجاري 
 در طبقه همکف  بسطح 337/69 متر مربع از بابت پیلوت به تجاري 2-  توسعه بالکن 
تجاري بسطح 296/16متر مربع از بابت  مسکونی به تجاري که سال 97 اعالم گردیده بود با 
توجه به دادنامه شماره 1706-98/7/16 دیوان عدالت اداري و  بررسیهاي بعمل آمده و نظریه 
منضمه  کارشناسان رسمی دادگستري سال محاسبه تخلف  1393 اصالح و اعالم میگردد..در 

.خصوص وقوع  ماه تخلف اظهار نظر مقدور نمیباشد

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 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 8,432,000(هشت میلیون و  چهارصد و  سی و  دو هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1.36  2
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/18 2/99/15798 بدوي بلوار امام 
-کوچه 
دکتر 
 خطایی

2-3-10063-89-1-0-0 42
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/103 مورخ 1398/08/28 بصورت 
2 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 1واحد مسکونی به مساحت کلی 373.55 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 1.36 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 0.68متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 0.68 متر مربع-2
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 0.43 متر مربع-3

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0.14 متر مربع (کاهش بنا در راه پله میباشد)(در -4
 پروانه صادره زیرشیروانی به مساحت 21 متر مربع فقط بصورت راه پله میباشد)

سال وقوع تخلف 1398
سطح اشغال  طبق پروانه 65/28% بوده و با توجه به گواهی کنترل نقشه استفاده شده 
 .60/81% بوده و با توجه به تخلفات صورت گرفته سطح اشغال 61.14% میباشد

به مساحت 34.48 متر مربع در تراز زیرشیروانی  بصورت  احداث تراس غیرمسقف بوده که 
با توجه به ضوابط طرح تفصیلی باید  تبدیل به بام گردد (تراس غیر مسقف مورد تایید 

نمیباشد)
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد 

 .کسري فضاي باز و سبز ندارد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و در زمان بازدید نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
داراي نامه کمیسیون ماده صد به شماره 169727 مورخ 1399/09/01 و تصمیم کمیسیون 
ماده صد به شماره 2/99/15340 مورخ 1399/08/26 بوده که پرونده به شهرداري اعاده  
گردد تا در خصوص حذف استخر اصالح نقشه گردد که با توجه به  حذف استخر در همکف 

 در تصحیح نقشه برداري و نقشه معماري
 . گزارش فوق صورت گرفته است

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
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در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري همزمان ساز 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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/20 2/99/15800 بدوي سردارجنگ
ل-نبش 
کوچه امین 
اصغري
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 562 مورخ 87/12/11 به صورت 5 
طبقه روي زیرزمین در 4 واحد مسکونی و 3 واحد تجاري به مساحت کلی 557.5 مترمربع 
صادر گردیده است.(الزم به توضیح است که پروانه مذکور در دونوبت،نوبت اول به شماره 
70708مورخ 90/02/05و نوبت دوم به شماره 93671مورخ 92/07/08تمدید گردیده است) 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 558.94 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 52.74 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 78.84 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 78.75 مترمربع(الزم به ذکر است از این مقدار به  -3

مساحت 26.01 مترمربع به صورت پیشروي در خیابان است.)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 78.75 مترمربع(الزم به ذکر است از این مقدار به  -4

مساحت 26.01 مترمربع به صورت پیشروي در خیابان است.)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 78.75 مترمربع(الزم به ذکر است از این مقدار به  -5

مساحت 26.01 مترمربع به صورت پیشروي در خیابان است.)
اضافه بنا از بابت احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به مساحت 177.05 مترمربع(الزم  -6
به ذکر است از این مقدار به مساحت 26.01 مترمربع به صورت پیشروي در خیابان است.)

اضافه بنا از بابت احداث راه پله به بام به مساحت 14.06 مترمربع -7
عدم احداث طبقه زیرزمین به مساحت 98.30مترمربع -8

.داراي دو باب کسري پارکینگ مسکونی و دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -9
.تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 5 واحد افزایش یافته است -10

:داراي نظریه بند 14 مورخ 87/09/23 کمیسیون ماده 5 به شرح ذیل می باشد
با رعایت سطح اشغال مجاز در 60درصد طول زمین،با احداث بنا به صورت 3طبقه روي 
پیلوت و 2 طبقه بر روي 3 واحد تجاري به میزان 47.3 مترمربع با تامین پارکینگ موافقت 

 .گردید،ضمناً احداث بالکن در حد یک سوم مجاز بالمانع است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت کلیه موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/94/8578 مورخ 
1394/04/31 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/94/8977 مورخه 1394/11/29 می 
باشد که طی آن در خصوص اضافه بنا به مساحت 559.01 مترمربع راي به جریمه و در مورد  
تبدیل مسکونی به تجاري در همکف و طبقه اول و کسري پارکینگ تجاري راي به تخریب و 
.اعاده به وضع سابق صادر نموده که راي در زمان خود انجام شده و پرونده مختومه گردید
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سپس مالک مجددا از بابت تبدیل همکف و بالکن به تجاري به مساحت مجموعا 208.80 
مترمربع و شش باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي تخریب و اعاده به وضع سابق بدوي 
به شماره 2/99/14738 مورخ 1399/03/31 و تجدیدنظر به شماره 2/99/15314 

مورخ1399/08/18 بوده که طی بازدید مجدد انجام شده(طی صورتجلسه تخریب مورخ 
1399/10/13) عمال اعاده به وضع پروانه انجام شده و تبدیل مسکونی به تجاري منتفی 
گردیده است.(توضیحا قسمتی از دیوار خارجی پیلوت(در قسمت درب آدم رو) بصورت 

شیشه سکوریت می باشد.)
حالیه با توجه به عدم اجراي زیرزمین و همچنین تبدیل طبقه اول به یک واحد مسکونی 

:داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در طبقات دوم تا پنجم به مساحت مجموعا 0.04 مترمربع(نسبت به راي) -1

 کاهش بنا از بابت احداث راه پله به بام به مساحت 0.03 مترمربع(نسبت به راي) -2
تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 5 واحد افزایش یافته است.(سال تخلف 1399) -3

دو باب کسري پارکینگ مسکونی(سال تخلف 1399)(الزم به ذکر است در وضع موجود  -4
امکان تامین سه باب پارکینگ مهیا بوده که مالک به میل خود دو باب پارکینگ(مسکونی) 

تامین نموده است.)
دو باب کسري پارکینگ تجاري (همزمانساز - سال تخلف 1393) -5

//.استعالم موقعیت مکانی دارد
سایر 59.46 2100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 

تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 
کاربري مربوطه

1399/11/13 2/99/15802 بدوي تختی- بن -
--دوم
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/1085-98/8/13 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري  داراي دو 
جلد سند مالکیت تک برگی  بشماره ثبتی 461 هر کدام بصورت 3 دانگ مشاع  از ششدانگ 

عرصه و اعیان یکباب خانه بمساحت 264/15 متر مربع  داراي بالمانع بشماره 
2/33/323903-97/12/8 میباشد

همچنین از بابت تعمیرات کلی  شامل : تعویض سربندي و  تعویض درب و پنجره هاي  
قدیمی ، کف سازي ، کاشیکاري  و اجراي نما داراي مجوز بشماره 98/6/31-2/33/326800 

.میباشد

وضعیت موجود مالک بدون مجوز از شهرداري مبادرت به احداث اتاقک زیر شیروانی بسطح  
تقریبی 30 متر مربع اقدام نموده است با توجه به عدم همکاري  مساحت اعالم شده تخلف 
بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود .موارد تخلف به شرح زیر 

: است
احداث اتاقک زیر شیروانی بسطح تقریبی 30 متر مربع کال خارج از تراکم سال محاسبه  -1

. تخلف 1398 میباشد
به استناد خط پروژه شماره 1746 به مساحت تقریبی 18.86 متر مربع از عرصه  در مسیر   
تعریض کوچه 6 متري قرار دارد  .همچنین از بابت عقب نشینی   مالک داراي تعهد نامه ثبتی 
بشماره 29282-98/6/13 از دفترخانه شماره 115 رشت مبنی بر رعایت مقدار عقب نشینی 
.اعالم شده  میباشد . با توجه به عدم اتمام تعمیرات فعال عقب نشینی اقدام نشده است

---------------------------
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک  
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------

احتراما عطف بنامه شماره ش ر -120135-99/6/29کمیسیون محترم شعبه (1) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق بهمراه مالک برابر مدارك ارائه شده داراي دو جلد سند مالکیت تک 
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برگی  بشماره ثبتی 461 هر کدام بصورت 3 دانگ مشاع  از ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
خانه بمساحت 264/15 متر مربع  داراي بالمانع بشماره 2/33/323903-97/12/8 میباشد

همچنین از بابت تعمیرات کلی  شامل : تعویض سربندي و  تعویض درب و پنجره هاي  
قدیمی ، کف سازي ، کاشیکاري  و اجراي نما داراي مجوز بشماره 98/6/31-2/33/326800 

.میباشد
وضعیت موجود بر روي پالك فوق بر خالف مجوز مبادرت به احداث نیم طبقه بصورت اتاقک 
زیر شیروانی اقدام شده است برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه 
بردار آقاي باقري فرد داراي پروانه اشتغال بشماره 21580-1-6-11 مساحت عرصه را بسطح 
245/25 متر مربع و مساحت اعیان همکف را بسطح 120/38 متر مربع وراهپله بسطح 6/10 
متر مربع و مساحت اعیان طبقه اول را بسطح 120/38 متر مربع ترسم و اعالم نموده است 
همچنین برابر نقشه معاري ارائه شده توسط مهندس سید علی میر موسوي  مهندس عمران  
داراي پروانه اشتغال 04722-300-11  مساحت اتاقک زیر شیروانی را بسطح 53/36 متر 
مربع ترسیم و اعالم نموده است.با توجه به بررسی بعمل آمده در خصوص متراژ سند مالکیت 
که بسطح 264/15 متر مربع میباشد ولی برابر نقشه برداري ارائه شده  245/25 متر مربع 
ترسم گردیده و داراي کاهش عرصه بسطح 18/90 متر مربع میباشد که  به استناد خط پروژه 
1746 و به استناد تعهد نامه شماره 29282-98/6/13 مالک  در خصوص در خصوص مقدار 
عقب نشینی از دفترخانه شماره 115 رشت اقدام گردید.ه است. با توجه به نقشه برداري و 

: معماري  ارائه شده و مطابقت آن با بالمانع صادره مغایرت به شرح زیر است
کاهش بنا در همکف بسطح 7/62 متر مربع کاهش اعالم شده بدلیل  خطاء در مساحت  -1

یابی
اضافه بنا در همکف بسطح 6/10 متر مربع بصورت احداث راه پله براي طبقه اول  -2

کاهش بنا در طبقه اول بسطح 7/62 متر مربع کاهش اعالم شده  بدلیل  خطاء در  -3
مساحت یابی

اضافه بناي خارج از تراکم بسطح 53/36 متر مربع   از بابت احداث اتاقک زیر شیروانی -4
.سال محاسبه تخلف مربوط به سال 1398 میباشد

به استناد خط پروژه شماره 1746 به مساحت تقریبی 18.86 متر مربع از عرصه  در مسیر   
.تعریض کوچه 6 متري قرار داشته مالک میزان تعریض قید شده را انجام داده است

.در وضع موجود رعایت عقب نشینی میگردد
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در خصوص کسري پارکینگ راي بدوي باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها  

عیناً تایید می گردد.
جریمه 50  2

 
3560000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/15 2/99/15809 تجدید 

نظر
خیابان 
مطهري- 
روبروي 
مسجدچهارب
 رادران
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در خصوص تبدیل یک واحد تجاري خدماتی به دوواحد در طبقات دوم ،سوم و چهارم 
راي بدوي باستناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها و معادل یک پنجم ارزش 

سرقفل برابر نظریه کارشناسی رسمی بشماره 198558 مورخ 99/10/11 و جریمه به 
مبلغ 2,004,920,000(دو میلیارد و  چهار میلیون و  نهصد و  بیست هزار )  ریال عیناً 

تایید میگردد.

جریمه 3  0
 

3560000  , 1396 افزایش تعداد واحد

در خصوص اضافه بناي تجاري و تراکم اعطایی راي بدوي باستناد تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداریها و ضریب  4 برابر ارزش معامالتی ساختمان و جریمه به مبلغ 

16,876,108,800(شانزده میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  یکصد و  
هشت هزار و  هشتصد) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 1185.12  4
 

3560000  , 1395
 , 1396
 , 1397

عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به شماره 185 مورخه 
1392/12/28 به صورت 5 طبقه باالي همکف+زیرزمین به صورت 1 واحد بانک خصوصی  و 4 
باب دفتر تجاري و خدماتی و داراي اصالح پروانه به شماره درخواست 190766 به مساحت 
.کلی 3116/75 مترمربع می باشد. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 324/09 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 
باشد: (الزم به توضیح است با توجه به این که تراز دو بخش اصلی ساختمان و پارکینگ 
طبقاتی مجزي بوده لذا مابه التفاوت در هر طبقه به صورت مجزي اعالم گردیده است)

:مابه التفاوت در زیرزمین -1
اضافه بنا به مساحت 64/90 مترمربع از سازه اصلی (به مساحت 8/07 مترمربع به  -1-1

صورت احداث راه پله فرار)
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -2-1

:مابه التفاوت در همکف -2
کاهش بنا به مساحت 23/52 مترمربع در سازه اصلی -1-2

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 13/37 مترمربع -2-2
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-2

مابه التفاوت در طبقه اول: (قابل ذکر است در تراز مزبور بخشی به صورت نیم طبقه در  -3
تراز بین همکف و طبقه اول بوده که با توجه به اجراي ساختمان، اختالف ارتفاع مزبور با 

توجه به اجراي رمپ به زیرزمین ایجاد گردیده است)
اضافه بنا به مساحت 17/97 مترمربع (به مساحت 14/8 مترمربع به صورت احداث راه  -1-3

پله فرار)
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -2-3

:مابه التفاوت در طبقه دوم -4
اضافه بنا به مساحت 7/05 مترمربع در سازه اصلی -1-4

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 10/11 مترمربع -2-4
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-4

:مابه التفاوت در طبقه سوم -5
کاهش بنا به مساحت 13/41 مترمربع در سازه اصلی -1-5

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 18/40مترمربع -2-5
اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-5

:مابه التفاوت در طبقه چهارم -6
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کاهش بنا به مساحت 13/41 مترمربع در سازه اصلی -1-6
اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 18/40مترمربع -2-6

اضافه بنا به مساحت 7/50 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-6
:مابه التفاوت در طبقه پنجم -7

اضافه بنا به مساحت 103/99 مترمربع در سازه اصلی (الزم به توضیح است در طبقه  -1-7
مزبور به مساحت 102/68 مترمربع به صورت تراس روباز در حدود شرقی و غربی می باشد)

اضافه بنا به صورت احداث راه پله فرار به مساحت 12/14 مترمربع -2-7
اضافه بنا به مساحت 3/93 مترمربع در پارکینگ طبقاتی -3-7

اضافه بنا به در راه پله و آسانسور به بام به مساحت 8/83 مترمربع -8
عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت در حد شمالی با توجه به احداث راه پله فرار -9

بناي مازاد بر تراکم به مساحت 123/80 مترمربع از بابت تبدیل بانک خصوصی به دفتر  -10
تجاري و خدماتی در طبقه اول

بناي مازاد بر تراکم در طبقه دوم از بابت تبدیل 1 واحد دفتر تجاري و خدماتی به 2 واحد  -11
تجاري و خدماتی به مساحت 273/50 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم در طبقه سوم از بابت تبدیل 1 واحد دفتر تجاري و خدماتی به 2  -12
واحد تجاري و خدماتی به مساحت 253/04 مترمربع

بناي مازاد بر تراکم در طبقه چهارم از بابت تبدیل 1 واحد دفتر تجاري و خدماتی به 2  -13
واحد تجاري و خدماتی به مساحت 253/04 مترمربع

با توجه به تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهر رشت،که در صورت تخطی  -14
مالکان از سقف تراکم اعطایی و احداث بناي مازاد بر این ضوابط،شهرداري مجاز است کلیه 
تراکم اضافی اعطا شده مطابق با این ضوابط را بعنوان تخلف ساختمانی محسوب و دبیرخانه 
کمیسیون ماده 100 قانون شهرداریها اعالم نماید،لیکن بر این اساس اضافه بنا خارج از تراکم 
دریافتی در هنگام صدور پروانه ساختمانی،به مساحت 737/23 مترمربع، به عنوان تخلف 

.ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد
با توجه به این که در زمان صدور پروانه به ازاي هر 100 مترمربع زیربناي موجود (به  -15
صورت اداري و به کسر زیرزمین و پارکینگ طبقاتی) 3 پارکینگ محاسبه گردیده لذا حالیه 
نیاز به 56 باب پارکینگ می باشد که با  توجه به پرداخت 1 باب کسري پارکینگ تجاري در 
زمان صدور پروانه و همچنین تامین 53 باب ، حالیه داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري می 

.باشد
در زمان صدور پروانه ساختمانی برابر نقشه هاي معماري سقف بام به صورت شیروانی  -16

.بوده لیکن در وضع موجود به صورت بام تهرانی است
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مشمول رعایت و ارائه نقشه ها و مدارك الزم جهت ارتقاي کیفی سیما و منظر شهري  -17
.می باشد

:داراي راي کمیسیون ماده 5 طبق بند 4 مورخ 1392/03/19 میباشد مبنی بر این که
با درخواست احداث بنا به صورت تجاري متمرکز در دو بلوك که بلوك اول (انتهاي پالك) با 
سطح اشغال 18درصد در حداکثر 6 تراز جهت تامین 48 واحد پارکینگ مکانیزه و بلوك بر 
ساز با سطح اشغال 62 درصد در زیرمین و همکف و اول و سطح اشغال 50 درصد در طبقات 
دوم و سوم و چهارم 30 درصد و در طبقه پنجم با دو متر عقب سازي در طبقه همکف جهت 
ایجاد گشایش فضایی (عقب سازي کامل سازه) و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح مصوب 

.موافقت گردید
داراي نامه شماره 94-20276-ش ر مورخ 1394/02/23 معاونت محترم معماري و شهرسازي 
می باشد مبنی بر اینکه به جهت تامین پارکینگ مناسب با توجه به الزامات استاندارد 
پارکینگ مکانیزه ارائه شده در ضمائم فوق ، از نظر این معاونت استفاده از سیستم 
پیشنهادي ارائه شده براي امکان پارك 48 خودرو ، بالمانع است. لکن چناچنه سطح 
پارکینگ پیشنهادي ، از سطح اشغال و تراکم مصوب فراتر باشد ، عوارض مربوطه از مالک 

.باید دریافت شود
: داراي راي بند 3 کمیسیون ماده 5 می باشد مبنی بر این که

پیرو بند 4 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/03/19 با اصالح نقشه هاي معماري پارکینگ 
مکانیزه پروژه در دست احداث بانک کارآفرین به تعداد 48 واحد پارکینگ مورد نیاز ، مورد 
موافقت گرفت. ضمنا الزم است نقشه هاي معماري اصالحی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده 

.5 تایید و ممهور به مهر و امضاء گردد
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

همچنین داراي پرونده شکواییه پالك حد شمالی به شماره ارجاع 190778 به شرح زیر در 
:زمان گودبرداري ساختمان می باشد

با توجه به عدم اجراي صحیح سازه نگهبان،دیوار محوطه و همچنین موازییک کف حیاط ""
خلوت ملک شمالی به شماره پالك 3829/1 به شدت دچار ترك (با عرض حدودا 4 سانت) 
شده و با توجه به وضعیت موجود هر آن خطر تخریب ملک مورد نظر و همچنین خطرات 

"".جانی و مالی می رود
قابل ذکر است از بابت پرونده شکایتی مزبور داراي دادنامه شماره 9509971335400124 
مورخ 1395/0/13 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رشت بوده که درخصوص آن 

.نیاز به اظهارنظر واحد محترم حقوقی می باشد
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در وضع موجود راه پله فرار در حال اجرا بوده و به طور کامل اجرا نگردیده است و ورود 
.اطالعات آن براساس نقشه هاي ارائه شده توسط متقاضی ورود اطالعات گردیده است
الزم به توضیح است بخشی از سال وقوع تخلفات براساس آزمایش هاي بتن ارائه شده 

.توسط متقاضی می باشد
.حالیه درخواست گواهی عدم خالف دارد

************************************
با توجه به نامه شماره ش ر - 68353- 1398 مورخ 1398/04/26کمیسیون ماده صد، 
درخصوص موارد مورد اشاره در نامه، متراژ حیاط خلوت برابر 17/31 مترمربع، میزان عقب 
نشینی در زمان صدور پروانه برابر 0/82 مترمربع بوده که حالیه در وضع موجود رعایت می 
گردد، همچنین معابر پالك برابر پروانه صادره در حد شرق 30 متري، حد شمالی و جنوبی به 
صورت 6 متري می باشد. الزم به توضیح است عدم رعایت حداقل 2 متر از پالك مجاور به 
دلیل احداث راه پله فرار بوده و حداقل فاصله 2 متر در صورت عدم وجود راه پله فرار، 

.حداقل عرض 2 متر از بازشو ساختمان رعایت می گردد
همچنین مجددا طی شماره ارجاع 328350 پالك مجاور حد جنوب غربی درخصوص تجاوز و 
عدم رعایت حریم توسط بانک کارآفرین شکایت نموده که با توجه به بررسی به عمل آمده و 
خط پروژه شماره 729 و خط پروژه پروانه صادره، عرض باقیمانده معبر بایستی حداقل 5 متر 
بوده که در وضع موجود پس از اجراي نما برابر 5/10 متر می باشد لذا حداقل عرض معبر 

.باقیمانده رعایت گردیده است
********************************

برابر تصمیم شعبه 4 کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/14178 مورخ 1398/09/30 ، 
مقرر گردیده است پرونده به شهرداري منطقه اعاده گردیده تا اگر امکان رفع اشکال پله 
فرار و رفع اشرافیت هست، به مالک جهت انجام ابالغ و پس از اجرا به کمیسیون ارسال 

.گردد
*******************************

برابر شکواییه به شماره اتوماسیون 49652 مورخ 1399/03/31 پالك حد شمال شرقی، با 
توجه به بازدید به عمل آمده احداث ساختمان بانک کارآفرین باعث آسیب به بخشی از لمه 
سربندي ساختمان مزبور و همچنین باعث ایجاد آثار رطوبت و نم در دیوارهاي ساختمان 
گردیده است. همچنین درخصوص رعایت فاصله قانونی و اتصال تاسیسات به پالك ایشان 
قابل ذکر است، با توجه به بازدید به عمل آمده در قسمت هاي قابل رویت درز انقطاع رعایت 
گردیده است و در بخش هایی که امکان رویت درز انقطاع میسر نمی باشد در صورت 

.صالحدید نیاز به استعالم از سازمان نظام مهندسی می باشد
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*******************************
با توجه به بازدید مجدد به عمل آمده مورخ 1399/08/08 محدوده پله فرار با استفاده از 

ساندویچ پنل پوشانده گردیده است. (تصاویر مربوط ضمیمه گردیده است)
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 

احداث طبقه مازاد باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,970,740,800
(یک میلیارد و  نهصد و  هفتاد میلیون و  هفتصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 195.51  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/14 2/99/15810 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی -بن 
بست الله

2-3-10063-74-1-0-0 430

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 205,296,000(دویست و  پنج میلیون و  دویست و  نود 

و  شش هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 24.44  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از سه 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 1  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/102 مورخ 1398/08/26 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 779.80 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:219.95 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.11 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 6.11 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 6.11 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 6.11 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم از بابت احداث یک طبقه مازاد به مساحت 195.51 مترمربع -5
کاهش بنا در راه پله و آسانسور آخر به مساحت 6.79 مترمربع -6

. رعایت فضاي سبز و باز می گردد -7
.تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته است -8

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 67.10 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
کسري پارکینگ ندارد.(الزم به ذکر است با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ 

بایستی عوارض درآمدي یک باب پارکینگ را پرداخت نماید.)
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

داراي گزارش گواهی عدم خالف به شماره 344594 بوده و این گزارش براساس نامه شماره 
 1399-129621-ش ر مورخ 1399/07/08 تنظیم گردیده است

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث انباري به مساحت 7 مترمربع، احداث بارانداز به مساحت 12 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 4,225,000(چهار میلیون و  دویست و  بیست و  پنج هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19  2.5
 

100000  , 1369
 , 1370

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 2/99/15816 بدوي خیابان 
سردار 

جنگل-بلوار 
حبیب 
زاده-ده 
متري پتکی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماعطف بنامه شماره 138005-98/8/4 کمیسیون محترم  طی بازدید بعمل آمده از 
پالك فوق بصورت یکدستگاه ساختمان مشتمل بر 2 واحد مسکونی داراي پروانه ساختمانی 

.بشماره 830-66/10/5 و پایانکار بشماره 13776-68/6/9 میباشد
حالیه ماکین ساختمان فوق بدون مجوز از شهرداري مبادرت به  حفاري آب و فاضالب  بدون 
مجوز بطول تقریبی 3متر ( آسفالت) اقدام نموده است.و همچنین  در قسمت حیاط انباري  
بسطح تقریبی  7 متر مربع و باراندازي با سازه قلزي و ایرانیت سایه روشن  بسطح تقریبی 
12 متر مربع جهت پارکینگ ماشین و سایبانی بسطح تقریبی 9 متر مربع با سازه فلزي و 
ایرانیت سایه روشن  متصل به سازه قدیمی موجود است  در بازدید مجدد موارد تخلف به 

: شرح زیر است
 مساحت انباري بسطح 7 متر مربع قدمت آن بعد از پایانکار مربوط به سال 1369 -1

مساحت بارانداز بسطح 12 متر مربع سال محاسبه مربوط 1370 -2
سال محاسبه تخلف برابر بررسیهاي بعمل آمده از محل به انضمام فیش برق صادره درج 

.گردیده است

سایبان متصل به سازه قدیمی بسطح 9 متر مربع  جمع آوري شده است. عکس منضمه  -3 
.میباشد

 .به استناد خط پروژه شماره 2051 فاقد عقب  نشینی میباشد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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 1 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
به مبلغ 286,440,000(دویست و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) 

ریال تأیید می گردد.

جریمه 85.25  1
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/27 2/99/15825 تجدید 
نظر

دباغیان-مح
مد 

نژاد-خیام-
هجرتی
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/99/33 مورخ 1399/04/05 بصورت3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 342.54 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 

:توسط متقاضی  به مساحت کلی 81.32 متر مربع  به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 20.33 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 20.33 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 20.33 متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 20.33  متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 0.69 متر مربع -5

بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به -6
طبقات اول تا سوم به مساحت 3.93 متر مربع (عرض راه پله 3.15متر )

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 2.14 متر مربع کسري فضاي باز و به مساحت -7
 .49.2 متر مربع کسري فضاي سبز را دارد

طبق پروانه صادره سطح اشغال 63/75% بوده  و با توجه به تخلفات فوق الذکر سطح -8
 .اشغال  80.85%  میباشد

سال وقوع 1399
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري پارکینگ ندارد

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست

داراي نامه از کمیسیون ماده صد به شماره 158904-1399 مورخ 1399/08/18 بوده که طی 
تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/15283 مورخ 1399/08/10 که بپیوست بوده 
پرونده  به شهرداري داده شده تا متراژ دقیق تخلفات و مقدار عقب نشینی معابر قید گردد 
که با توجه به توصیحات فوق الذکر متراژ دقیق تخلفات گزارش شده و با توجه به اینکه ملک 
در حال ساخت بوده وهنوز نما اجرا نشده و رعایت عقب نشینی در هنگام پایانکار الزامیست 

 .که در هنگام پایانکار بعد از اتمام کار ساختمان قابل بررسی میباشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

43
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 17.89 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 به  1.75 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 
جریمه به مبلغ  423,360,000(چهارصد و  بیست و  سه میلیون و  سیصد و  شصت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 72  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 2/99/3 
مورخه 1399/01/21 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 3 واحد 

.مسکونی و به مساحت کلی 411.56 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله سقف سوم بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 71.56 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 17.89 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.76 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -6

.صادره به مساحت 0.44 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.44 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 25.62 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده و رعایت حد نصاب  -12
.فضاي سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.66 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -13
.موجود 83.14 درصد می باشد

ضمنا سابقا از بابت اضافه بنا به مساحتکلی 53.67 مترمربع در طبقات همکف، اول و دوم 
داراي راي بدوي شماره 2/99/15035 مورخه 1399/06/31 کمیسیون محترم ماده صد بوده 
که با توجه به ارسال پرونده به کمیسیون محترم تجدید نظر و پیشرفت عملیات ساختمانی و 
متعاقب آن تصمیم شماره 2/99/15343 مورخه 1399/07/23 و نامه شماره ش ر - 144806 

.- 1399 دبیرخانه کمیسیون ماده صد گزارش فوق الذکر تهیه گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به عدم احراز وقوع تخلف ساختمانی، کمیسیون با تکلیفی مواجه نمی باشد. ردتخلف 27.1  0
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/09 2/99/15833 بدوي خیابان 
ضیابري-کو
چه اسالمی
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی شماره 2/97/36 مورخه 1397/06/11 بصورت 2 
طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 

333.67 مترمربع و گواهی عدم خالف شماره 323649 مورخه 1398/08/27 صادر گردیده 
.است

از بابت اضافه بنا به مساحت 75.54 مترمربع داراي راي بدوي شماره 2/97/13141 مورخه 
1397/12/25  و راي تجدید نظر شماره 2/98/13251 مورخه 1398/06/17 کمیسیون ماده 
صد بوده و حالیه مرحله ساختمانی در مرحله بهره برداري و داراي مابه التفاوت به شرح زیر 

:می باشد
تبدیل اتاق بازي کودکان (مشاع) به مساحت 27.1 مترمربع به اتاق مسکونی (منضم به  -1

.واحد).(سال وقوع تخلف 1399/06/01)
.کاهش بنا به نسبت راي در زیرشیروانی به مساحت 0.01 مترمربع -4

:ضمنا نواقص به شرح زیر می باشد
به مساحت 5.7 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز می باشد.(در این خصوص  -1
اعالم می گردد امکان تامین کل آن ممکن بوده و در ظهر پروانه به الزامی بودن آن اشاره اي 

.نگردیده است)
.غرس نهال در ازاي هر واحد مسکونی انجام نگرفته است -2

.عدم نصب صندق پستی.(جاي آن در دیوار مشخص گردیده است) -3
.عدم نصب کابینت -4

.عدم نصب نرده ره پله -5
.عدم نصب درب وروردي به زیرشیروانی -6

الزم به توضیح است قسمتی از عرصه در حد جنوب در تصرف ملک مجاور بوده که در نقشه 
هاي ممهر به مهر نظام مهندسی، جزء ملک مورد ثبت لحاظ گردیده است.(به همین علت 

.نقشه هاي معماري مورد تایید نمی باشند)
**********

حالیه در خصوص آیتم شماره 1 راي بدوي شماره 2/00/16127 مورخه 1400/03/11 کمیسیون 
ماده صد مبنی بر اینکه تخلف اعالمی، با هیچ یک از تخلفات مندرج در ماده صد قانون 
شهرداري ها، منطبق نبوده، قرار رد درخواست شهرداري، صادر می گردد لذا حالیه با توجه 

.به راي مذکور اتاق مذکور مجددا اتاق بازي کودك لحاظ گردیده و خالف ندارد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

43
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

14.65 2100000  , 1399 1399/11/26 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15838 بدوي رودبارتان-ك
وچه شاه 
عمو-انتهاي 
بلورچیان-ب
ن بست 
 یاس

2-3-10197-235-1-0-0 43
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 3 به صورت 
یکباب خانه داراي بالمانع شماره 3/22/18397 مورخ 1386/5/14 بوده همچنین داراي مجوز 

،تعمیرات جزیی به شماره ارجاع 346648 مورخ 99/5/20 می باشد
حالیه با توجه به گزارش مامورین ناحیه بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات  
کلی  شامل تعویض سربندي گردیده است همچنین ارتفاع ملک حدود 80 سانتیمتر افزایش 

.یافته،  سال وقوع تخلف 1399 می باشد
شایان ذکر است که حد جنوب پالك فوق به خندق عمومی بوده که از بابت آن داراي نامه  
اداره آب و فاضالب به شماره 3/682 مورخ 1398/05/16 به شماره ثبت اتوماسیون 83641 
مورخ 1398/05/16 مبنی بر اینکه   خندق فعال در حد جنوب  قابل رویت نمی باشد و صرفا 
جهت حصول اطمینان ،  در زمان گودبرداري حضور کارشناس آب و فاضالب الزامی می باشد

 . 
به استناد خط پروژه شماره 2114 داراي عقب نشینی به مساحت حدود 14.65 متر مربع  می 
باشد که بمساحت حدود 7.55 مترمربع بصورت اعیان میباشد که با توجه به تعمیرات کلی 

.انجام شده رعایت عقب نشینی نگردیده است
نقشه ارائه شده داراي مهر کانون کاردانهاي فنی استان گیالن (رحیم اصالنی -نقشه بردار) 

.به شماره 0178 ك-06-11 می باشد
شایان ذکر است که این گزارش پیرو نامه شماره ش ر 176077 مورخ 99/9/10دبیرخانه 

.محترم کمیسیون ماده صد  مبنی بر ارایه گزارش  تکمیلی تهیه شده است
******************************

باتوجه به تصمیم کمیسیون به شماره رأي 2/99/15729 مورخ 99/10/30 مبنی براخذ تعهد 
محضري از مالک درخصوص عقب نشینی و نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد 

، شهرداري  به شماره 217162 مورخ 99/11/6

تعهد محضري به شماره 14582 مورخ 99/11/16 دفترخانه اسناد رسمی 279 رشت  
.درخصوص عقب نشینی 14.65 مترمربع ارائه گردید
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با عنایت به موقعیت مکانی ملک موردنظر و عدم ضرورت قلع بنا،  به استناد تبصره دو 
ماده صد قانون شهرداري ها در خصوص طبقه مازاد،  راي به پرداخت جریمه با ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,134,080,000(دو میلیارد و  یکصد و  سی و  چهار 

میلیون و  هشتاد هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 158.08  2.5
 

5400000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/11/25 2/99/15846 بدوي خیابان 
سردار 
جنگل-کوچ
ه دانشور

2-2-10212-101-1-0-0 43
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 دو ماده صد قانون شهرداري ها 
در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 47,196,000(چهل و  هفت میلیون و  یکصد و  نود و  شش هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 4.37  2
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/98/97 مورخ 1398/08/20 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 678.9 مترمربع صادر 

.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 160.87 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 
باشد: (زمان احداث تا پایان اسکلت سقف طبقه اول مربوط به سال 1398 و مابقی سال 

(1399
 کاهش بنا در همکف به مساحت 0.32 مترمربع -1

 کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 0.32 مترمربع -2
کاهش بنا در طبقه دوم به مساحت 0.32 مترمربع -3
کاهش بنا در طبقه سوم به مساحت 0.32 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 158.08 مترمربع -5
اضافه بنا در زیرشیروانی  به مساحت 2.79 مترمربع -6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو و راه پله و آسانسور زیرشیروانی به مساحت  -7
1.58 مترمربع

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
.رعایت فضاي باز می گردد -9

.رعایت فضاي سبز می گردد -10
.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -11

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 64.8 درصد می باشد.(به میزان 0.2 درصد کمتر از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه - رشت به طرفیت آقاي قربان خانناري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا به سطح 37.65 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 2.50برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 316,260,000(سیصد و  شانزده میلیون و  دویست و  شصت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 37.65  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/10 2/99/15847 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه جوان 9

2-1-10103-63-1-0-0 43
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در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل 
نماید

ردتخلف  0
 

5400000  , 1399 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی بصورت انباري  با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 42,228,000(چهل و  دو میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.82  1
 

5400000  , 1399 احداث بناي جداساز
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توضیحات بازدید احتراماً  بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/97/118 مورخه 1397/12/24 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 
7 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1350.63 مترمربع صادر گردیده است.(الزم به توضیح 
است از کل مساحت زیر بناء اعالم شده به مساحت 84.4 مترمربع (طبقه اول الی چهارم هر 

.کدام 21.1 مترمربع) بصورت تراس (آفتابگیر) می باشد)
حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به نقشه برداري تفکیکی و نقشه *
معماري ارائه شده داراي اضافه بنا بمساحت  111.59 مترمربع و داراي تخلف ساختمانی  

:بشرح ذیل میباشد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.35 مترمربع (بخشی بصورت احداث انباري و  -1

.اتاق تاسیسات در حیاط خلوت).(سال وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.56 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت 21.1  -2

.مترمربع).(سال وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.56 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت 21.1  -3

.مترمربع).(سال وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 18.56 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت 21.1 -4

. مترمربع).(سال وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 18.56 مترمربع.(عدم اجراي آفتابگیر به مساحت  -5

.21.1 مترمربع).(سال وقوع تخلف 1398)
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 20.08 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت افزایش مساحت انباري در زیرشیروانی به نسبت پروانه به  -7
.مساحت 2.65 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 32.65 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -8
انباري (5 مترمربع) که از این مقدار به مساحت 2.65 مترمربع صرفا مشمول پرداخت عوارض 

.درآمدي می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -9
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 5.4 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 

.3.05 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 85.10 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -10

.مسکونی از 7 واحد به 8 واحد.(سال وقوع تخلف 1398)
حیاط خلوت سراسري در همکف به عرض 2 متر و طول 9.60 متر رعایت نگردیده و  -11
عرض موجود به صفر تقلیل یافته است.(سال وقوع تخلف 1398).(در این قسمت بازشو و یا 
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.نورگیر موجود نمی باشد)
با توجه به افزایش طول درب در حد جنوب شرقی مشمول پرداخت عوارض یک باب  -12

.کسري پارکینگ مسکونی می باشد
تبدیل انباري زیرشیروانی بمساحت 37.65 مترمربع به اتاق مسکونی (منضم به واحد -13

شماره هشت مسکونی )
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -14

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(نماي ساختمان اجرا نگردیده  -15
.است)

با توجه به عدم تخریب دیوار هاي قدیمی تا این مرحله در خصوص رعایت عقب نشینی  -16
.متعاقبا اظهار نظر می گردد

به مساحت 15.75 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 39  -17
.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.67 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -18
.موجود 78.40 درصد می باشد

با توجه به تعداد هشت واحد مسکونی و هفت واحد انباري تامین شده داراي یکواحد -19
.کسري انباري میباشد

*********************************************************
*********

از بابت اضافه بنا :در همکف بمساحت 29.53 متر مربع ، اضافه بنا بمساحت 72.24 مترمربع 
در طبقات اول تا چهارم (هرطبقه 18.56 مترمربع ) ، کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي 
مفید بمساحت 5.40 مترمربع و مساحت 32.65 مترمربع انباري مازاد  و افزایش تعداد واحد 
مسکونی  راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره راي 2/99/14540 مورخ 1399/02/27مبنی 
بر پرداخت جریمه  و درخصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت به طول 5.57 متر مبنی بر 
اقدام شهرداري برابر ضوابط راي صادر گردیده است. پس از موارد مزبور گواهی عدم خالف 

.بشماره 339925 مورخ 1399/10/03 صادر گردیده است
*********************************

حالیه داراي مابه التفاوت نسبت به گواهی عدم خالف و راي کمیسییون ماده صد  
: .صدراالشاره بشرح ذیل میباشد

الف-تبدیل انباري زیر شیروانی بمساحت 37.65 مترمربع  به اتاق مسکونی (منضم به واحد 
شماره هشت  مسکونی )

 ب- احداث اتاق تاسیسات به مساحت 7.82  متر مربع در حیاط خلوت حد شمالی
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پ-عدم رعایت حداقل 2 متر عرض حیاط خلوت به طول 4.03 متر در حد شمالی با توجه به 
.احداث اتاق تاسیسات

ج-بمساحت 33.81 مترمربع داراي کسري حدنصاب فضاي سبز و بمساحت 62.82 مترمربع 
.داراي کسري حد نصاب فضاي باز میباشد

.د-برخالف ضوابط یک باب انباري کمتر تعبیه گردیده است
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد**

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(نماي ساختمان اجرا نگردیده  **
.است)

با توجه به عدم تخریب دیوار هاي قدیمی تا این مرحله در خصوص رعایت عقب نشینی  **
.متعاقبا اظهار نظر می گردد

فاقد کسري پارکینگ بوده و و با توجه به افزایش یکواحد پارکینگ تغییري در ابعاد عرض *
.درب ها ایجاد نگردیده است

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 69.67 درصد بوده و سطح اشغال وضع **
.موجود 80.72 درصد می باشد

*********************************************************
***************

از بابت تبدیل انباري زیر شیروانی بمساحت 37.65 مترمربع  به اتاق مسکونی (منضم به 
واحد شماره هشت  مسکونی )، احداث اتاق تاسیسات به مساحت 7.82  متر مربع در حیاط 
خلوت حد شمالی و عدم رعایت فاصله 2 متري در حیاط خلوت داراي راي کمیسیون بدوي 
ماده صد بشماره 2/99/15847 مورخ 1399/12/10 مبنی بر پرداخت جریمه و اقدام شهرداري 

.برابر ضوایط و مقررات میباشد
.خالف جدیدي مشاهده نگردید*

.حالیه درخواست استعالم موقعیت مکانی ملک خود را دارند*
.مراتب جهت هر گونه دستور تقدیم میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف نامبرده در احداث بناي 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 برابر ارزش معامالتی براي اضافه بناي همکف و طبقات، حکم به 

پرداخت جریمه به مبلغ 1,982,400,000(یک میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  دو میلیون و 
 چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 295  2
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/28 2/99/15848 رسیدگ
ي 
 مجدد

میدان -
فرهنگ-آزا
دگان-پنجم
-حجازي

2-3-10144-142-1-0-0 43
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نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه 
صورت گرفته باشد، تخلف، محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد 

قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 1/97/126 مورخ 1397/12/25 بصورت 
4طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 7 واحد مسکونی به مساحت کلی 1003/7 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي و اجرچینی بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 295متر مربع  

:به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 46.27 متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 60.27متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 60.27 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 60.27متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 60.27 متر مربع-5
 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.65 متر مربع-6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی به مساحت -7
 49.6 متر مربع در طبقه چهارم

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
ب توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 30.82 متر مربع کسري فضاي باز و به مساحت 

 .6.26 متر مربع کسري فضاي سبز دارد
 .کسري پارکینگ ندارد

  . مشمول نما و منظر شهري میگردد  ولی با توجه به مرحله ساختمانی هنوز اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

43
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شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص احداث بناي مسکونی 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-219645 مورخ 99/11/08 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 18,550,400(هجده میلیون و  پانصد و  

پنجاه هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 59.84  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/27 2/99/15851 بدوي نقره 
دشت-کوچ
ه اشرف - 
بن بست 
صمدي

2-2-10163-7-1-0-0 43
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در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب  2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 30,457,500(سی میلیون و  

چهارصد و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 3.93  2.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ 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:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماعطف بنامه شماره 134235 مورخ 1399/07/14  دبیرخانه محترم ماده صد و تصمیم 
کمیسیون ماده صد به شماره  14528 مورخ 99/7/9  طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق 
برابر سوابق موجود در شهرداري   از بابت عرصه بسطح 91/50 متر مربع  بر روي ان اعیان 
یکطبقه بسطح 55 متر مربع و سرویس جداساز بسطح 3 متر مربع  داراي بالمانع بشماره 
2/33/326043-98/4/5 میباشد  برابر مدارك ارائه شده مکان فوق دچار حریق گردیده و 
داراي نامه  بشماره 15479-98/2/7 از آتش نشانی و استشهایه محلی با تایید هیئت امناء 

.میباشد
.حالیه مالک بدون مجوز مبادرت به تخریب بنا ونسبت به احداث مجدد اقدام نموده است
با توجه به نقشه برداري ارائه شده  توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس محمد ابو 
مسعود کیابانی داراي پروانه اشتغال بشماره 00067-610-11 عضو سازمان نظام مهندسی   
مساحت عرصه بسطح 79/79 متر مربع  و مساحت اعیان  را بسطح 63/77 متر مربع ترسیم 

  و اعالم نموده
ملک مذکور باتوجه به خط پروژه شماره 600 به میزان تقریبی 20 متر مربع در تعریض کوچه 
6 متري قرار دارد.( مالک در زمان احداث عقب نشینی نموده است ) و مساحت عرصه از 

.91/50 متر مربع به 79/79 متر مربع کاهش یافته است
با توجه به مساحت اصالحی عرصه بسطح 79/79 مترمربع  و مساحت اعیان  بسطح 63/77 
متر مربع ( بناي داخل تراکم بسطح 59/84 متر مربع و بناي خارج از تراکم بسطح 3/93 

.مترمربع )می باشد
.داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی می باشد

 سال محاسبه تخلف 1399 میباشد

 

43
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 650,496,000(ششصد و  پنجاه میلیون و  چهارصد و  نود و  شش هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 77.44  2.5
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/12/02 2/99/15853 بدوي نقره 
دشت-جنب 
هالل احمر

2-2-10198-62-1-0-0 440

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/94 مورخه 1398/08/18 بصورت 4 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.8 واحد مسکونی و به مساحت کلی 1134.57 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 76.64 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.68 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 13.99 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -5
.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.37 مترمربع -6

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 0.8 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(سال وقوع تخلف 1399)

.فعال رعایت پارکینگ میگردد -8
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -9
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -10

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -11
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

با توجه به عدم دیوارچینی عرصه مشرف به شارع در خصوص رعایت عقب نشینی  -12
.متعاقبا اظهار نظر می گردد

به مساحت تقریبی 17 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و به مساحت 22.32 -13
. مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 63.55 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -14
.موجود 69.51 درصد می باشد

(الزم به توضیح است قسمتی از کنسول در قسمتی جنوب غربی پیلوت به دلیل استفاده از 
.باالبر در این قسمت اجرا نگردیده است)
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

440

شهرداري کالنشهر رشت
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09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,767,360,000(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت و  هفت میلیون و  
سیصد و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 210.4  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/03 2/99/15857 بدوي 15 
خرداد-بنف
شه یک 
پالك 20

2-3-10064-16-1-0-0 441

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی اصالحی به  شماره 323637 مورخ 1398/04/13
 به صورت 5  طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1679.40 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:210.40 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20.65 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 37.95 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.95 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37.95 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 37.95 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 37.95 مترمربع -6
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 2.80 مترمربع -7

.رعایت فضاي سبز می گردد و به مساحت 4.65 مترمربع کسري فضاي باز دارد -8
کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به افزایش عرض درب ورودي پارکینگ بایستی عوارض  -9
دو باب پارکینگ را پرداخت نماید.توضیح اینکه یک درب پارکینگ برخالف ضوابط باالي 5 

متر می باشد.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 69 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
//.گواهی عدم خالف دارد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها،تخلف نامبرده با اعمال ضریب  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  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/05 2/99/15860 بدوي سبزه 
میدان-ضیا
ء العلماء

2-2-10050-10-1-0-0 44
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 187 
مورخه 1391/08/19 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله به بام در 3 واحد مسکونی 

.و به مساحت کلی 273.02 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري بوده و با توجه به ارائه 
کروکی نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 374.91 مترمربع بر 

:خالف مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 44.32 مترمربع -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.13 مترمربع -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 44.32 مترمربع -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 44.32 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 109.02 مترمربع که از این مقدار به  -5
.مساحت 18.1 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور می باشد

اضافه بنا به صورت یک طبقه مازاد (دوم) به مساحت 96.8 مترمربع که از این مقدار به  -6
مساحت 15.69 مترمربع بصورت راه پله و آسانسور و به مساحت 35.83 مترمربع بصورت 
تراس روباز بوده و تراس مورد اشاره به مساحت 2.01 مترمربع بصورت پیشرفتگی می 
.باشد.(مساحت راه پله به بام پروانه از مساجت این طبقه کسر گردیده است)
.عدم اجراي راه پله به بام که اجراي آن هنگام پایانکار الزامی می باشد -7

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت و راه پله به واحد تجاري به مساحت  -8
39.92 مترمربع که از این مقدار به مساحت 9.37 مترمربع بصورت سرویس بهداشتی می 
باشد.(تنها راه دسترسی به سرویس مذکور، مغازه تجاري بوده لذا کل سرویس، تجاري 

.محسوب گردیده است)
داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 26.59  -9

.مترمربع
حیاط خلوت سراسري حد شرقی رعایت نگردیده و عرض موجود به صفر تقلیل یافته  -10
است.(در این راستا الزم به ذکر است در حد مورد اشاره بازشو موجود نمی باشد)
.افزایش تعداد واحد از 3 واحد مسکونی به 5 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري  -11

.داراي 3 باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -12
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -14
.در وضع موجود مغازه مورد اشاره بصورت خدمات چاپ استفاده می گردد -15

ملک فوق سابقا از بابت اضافه بنا به مساحت کلی  381.07 مترمربع، تبدیل پیلوت به تجاري 

44
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



به مساحت 34.21 مترمربع و تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت 
23.51 مترمربع و دو باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي بدوي شماره 16578 مورخه 
1391/12/13، شماره 2/92/292 مورخه 1392/03/28، راي بدوي شماره 2/92/3840 مورخه 
1392/11/23، راي تجدید نظر شماره 2/92/5422 مورخه 1392/12/13، راي بدوي شماره 
2/93/8029 مورخه 1393/08/20، راي تجدید نظر شماره 2/93/8153 مورخه 1393/12/16 
و راي رسیدگی مجدد 2/98/13687 مورخه 1398/07/09 کمیسیون ماده صد می باشدو 

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر است
.اضافه بنا در همکف به مساحت 1.02 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1391) -1

.کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 7.17 مترمربع -2
.در طبقه دوم الی چهارم فاقد اضافه بنا و کاهش بنا می باشد

.کاهش بنا در طبقه پنجم به مساحت 0.01 مترمربع -3
.داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1392) -4

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت توسعه و تبدیل پیلوت و راه پله به واحد تجاري به مساحت  -5
.5.71 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1392)

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري به مساحت 3.08  -6
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1392)
:ضمنا نکات زیر نیز الزم به توضیح است

رعایت حدود پروانه در وضع موجود نمی گردد ولی با توجه به اینکه پس از ساخت یکبار  -1
به خط پروژه ارسال گردیده و مشخص شده رعایت عرض معبر می گردد لذا عقب نشینی 

.ندارد
ملک فوق سابقا داراي شاکی بوده که سوابق آن به تفصیل در پرونده پیوست است که در  -2

.خصوص نتیجه این شکایت نیاز به اظهار نظر واحد محترم تخلفات می باشد
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

با توجه به تعهد ثبتی مالک در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، 
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً   در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

15  0
 

110000  , 1370 1399/12/05 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15862 بدوي انبار -
نفت-باقرآبا
-د

2-1-10043-11-1-1-0 44
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما پیرو  گزارش شماره 2/441/405-99/6/27 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر سوابق موجود در شهرداري  بصورت 
یکباب مغازه فاقد بالکن برابر مدارك ارائه شده  داراي برگ اسناد رسمی  تک برگی  بصورت 
سند اجاره مورد اجاره  یکباب مغازه  بشماره ثبتی 135 الی 140 باقیمانده قطعه 2 تفکیکی 
بوده که از بابت آن  بالمانع بشماره 3/33/75720-91/12/19 از شهرداري صادر گردیده و در 
دفترخانه شماره 9 رشت بشماره 349434-91/12/28 ثبت گردیده است. همچنین داراي 
مجوز تعمیرات جزئی شامل نصب سقف کاذب و رنگ آمیزي و نصب شیشه سیکوریت و درب 
 .کنترلی  مجوز تعمیرات جزئی بشماره 346503-99/5/8 از شهرداري دریافت نموده است
وضعیت موجود  بر روي مغازه فوق برخالف مجوز اقدام به تعمیرات کلی شامل تعویض کامل  

.سربندي  گردیده است.تعمیرات در حال اجراء میباشد

 برابر خط پروژه شماره 2189  کل   مغازه فوق در تعریض خیابان 16 متري قرار دارد
--------------------------------

احتراما عطف بنامه شماره 223138-99/11/13 کمیسیون محترم درخصوص اخذ تعهد 
محضري از سوي مالک برابر دستور متقاضی  داراي تعهد ثبتی بشماره 32749-99/11/20 از 
دفترخانه شماره 115 رشت  مبنی بر اینکه ملک مذکور در تعریض کوچه قرار دارد در زمان 

 . نوسازي  عقب نشینی میباشد

44
3

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 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/03 2/99/15865 تجدید 
نظر

تختی-سرخ
بنده

2-1-10111-6-1-0-0 44
4

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي  به 
موجب نظریه شماره 228574 مورخ99/11/19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.200.000.000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 640,000,000(ششصد و  چهل میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 22.44  0
 

3300000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت عرصه و اعیان یک باب دکان به شماره 
.پالك 366/1 برابر قرارداد اجاره عرصه و اعیان تجاري می باشد

پالك مزبور سابقا نسبت به دریافت پروانه احداث بنا به شماره 124 مورخه 1396/08/30 
اقدام نمود که با توجه به مخالفت هیت امناي مسجد سرخبنده مبنی بر کور شدن نماي 
مسجد در صورت احداث مغازه در دو طبقه  و متعاقب آن مخالفت اداره اوقاف، در شماره 

.ارجاع 305357 پروانه مزبور ابطال گردید
پس از ابطال پروانه فوق الذکر ، اقدام به دریافت مجوز تعمیرات کلی به شماره 286052 
مورخه 1396/2/17 شامل : افزایش ارتفاع کف و افزایش ارتفاع مغازه مطابق نقشه هاي 
پیوست تاارتفاع 3.5 متر(زیردامنه)  نمود که با توجه به قدیمی بودن مغازه در حین اجرا 
دیوار هاي قدیمی ریزش و نامبرده نسبت به ادامه کار و دیوار چینی جدید و با توجه به 
تصاویر پیوست ستونگذاري فلزي اقدام نموده است.(سال وقوع 1397) لذا با توجه به جمیع 
جهات، مصداق احداث بنا مجدد بوده و در نتیجه داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می 

.باشد
.به استناد خط پروژه شماره 415 فاقد عقب نشینی است

از بابت احداث مغازه مزبور به مساحت 22.44 مترمربع و یک باب کسري پارکینگ داراي راي 
.کمیسیون بدوي به شماره راي 2/99/13688 مورخ 1399/02/21 مبنی بر تخریب می باشد
گزارش فوق با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/99/14874 مورخ 

.1399/04/14 مبنی بر گزارش به روز تنظیم گردیده است

44
4

درخصوص گزارش شهرداري منطقه دو رشت  بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا 
در زیر شیروانی  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 0.50 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 38,502,000(سی و  هشت 

میلیون و  پانصد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.26  0.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/10 2/99/15869 بدوي دانشسرا-ك
وچه شقایق

2-3-10157-2-1-0-0 44
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/99/49 مورخه 1399/04/24 بصورت 3 طبقه روي پیلوت به انضمام راه پله و آسانسور آخر 

.در 2 واحد مسکونی و به مساحت کلی 380.65 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري 
توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 74.76 مترمربع بر خالف مدلول پروانه 

:ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.78مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 16.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 16.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 16.78 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -4

.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/11/01) -5
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -6

.صادره به مساحت 6.62 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/11/01)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 10.02 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -7
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -8
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.24 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه 

.پله 2.56 متر است).(سال وقوع تخلف 1399)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 68.57 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -9

.مسکونی از 2 واحد به 3 واحد.(سال وقوع تخلف 1399)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -10

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -11
مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -12

.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)
.رعایت حد نصاب فضاي سبز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -13

.به مساحت 31.22 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد -14
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -15

.موجود 83.76 درصد می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت کلی 67.12 مترمربع،  بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي 
راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 0.24 
مترمربع و بناي مازاد بر تراکم به مساحت 68.57 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي 
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مسکونی از 2 واحد به 3 واحد داراي راي بدوي شماره 2/99/15345 مورخه 1399/08/10 و 
راي تجدید نظر شماره 2/99/15476 مورخه 1399/08/24 کمیسیون ماده صد مبنی بر 
جریمه و متعاقب آن گواهی عدم خالف شماره 348225 شماره 1399/10/10 می باشد و لذا 

:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.64 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/11/01) -1

داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -2
.صادره به مساحت 6.62 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/11/01)

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 10.02 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -3
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)

**********
.گزارش فوق الذکر در تاریخ 1400/01/23 بروز گردید

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به مشهودات اعضاي کمیسیون 
در بازدید از ملک موردنظر، تخلف مالک در تبدیل و توسعه تجاري، محرز و مسلم 

است ، نظر به موقعیت مکانی و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد 
می سازد به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا موضوع به کارشناس رسمی 

دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به 
موجب نظریه شماره 232429 مورخ 99/11/25 (ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5632960000 ریال تعیین و براورد نموده است که 
نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی براي عدم تبعیت 
از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
11,265,920,000(یازده میلیارد و  دویست و  شصت و  پنج میلیون و  نهصد و  بیست 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 728.43  0
 

3560000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/02 2/99/15870 تجدید 
نظر

حاجی 
آباد-روبرو
ي منزل 
مرحوم 
احسانبخش

2-1-10149-1-1-1-0 44
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري 21 قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

3,738,000,000(سه میلیارد و  هفتصد و  سی و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 525  2
 

3560000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت مشاع مشترك  عرصه و اعیان یک باب مغازه 
.به مساحت 1626.45 مترمربع قطعه 1 تفکیکی (مطابق سند) می باشد

داراي گواهی پایانکار به شماره 285097 مورخ 1396/02/06 به صورت پارکینگ تجاري می 
باشد.(همکف به صورت واحد تجاري و سه طبقه به صورت پارکینگ)

با توجه به بازدید به عمل آمده گزارش مزبور با توجه به تخلفات صورت گرفته در 
همکف(تجاري)، نیم طبقه و طبقات اول الی سوم (پارکینگ) به صورت یکپارچه گزارش 

.گردیده است
طی بازدید به عمل آمده با توجه به تغییرات صورت گرفته داراي تخلفات به شرح زیر می 

:باشد
احداث پست برق در حد غربی به مساحت 20.24 مترمربع در همکف، 14.95 مترمربع در  -1

 طبقه اول و 14.95 مترمربع طبقه دوم
تبدیل موتورخانه در طبقه همکف به زیربناي تجاري به مساحت 34.12 مترمربع-2

احداث راه پله و آسانسور اختصاصی جهت دسترسی به طبقات به مساحت 43.84  -3
مترمربع در همکف

احداث نیم طبقه به صورت تجاري متصل به طبقه همکف در حد شمالی پالك به مساحت  -4
کلی 58.06 مترمربع

تبدیل پارکینگ به انباري تجاري به مساحت 199.18 مترمربع در طبقه اول -5
احداث راه پله و آسانسور اختصاصی جهت دسترسی به طبقات به مساحت 43.84  -6

مترمربع در طبقه اول
تبدیل پارکینگ به انباري تجاري به مساحت 239.35 مترمربع در طبقه دوم -7

احداث راه پله و آسانسور اختصاصی جهت دسترسی به طبقات به مساحت 30.67  -8
مترمربع در طبقه دوم

احداث اتاقک آسانسور به مساحت 41.15 مترمربع  در طبقه سوم در قسمت بام تهرانی  -9
حد شمالی

با توجه به احداث و تبدیالت صورت گرفته درخصوص زیربناي تجاري لذا داراي 21 باب  -10
کسري پارکینگ تجاري می باشد.(زیربناي مفید تجاري به مساحت 530.71 مترمربع)

با توجه به نقشه برداري ارائه شده بخشی از پست برق احداثی خارج از محدوده ثبتی  -11
.پالك و داراي تجاوز به شارع به عمق تقریبی 0.5 متر و مساحت 4.80 مترمربع می باشد

همچنین بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات کلی شامل تخریب بخشی از  -12
دیوارهاي داخلی واحد تجاري همکف و همچنین تخریب و احداث بخشی به صورت راه پله و 
.احداث رمپ ورودي و همچنین نماسازي در قسمت هایی از حد شمال سرقی  می باشد
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.سال وقوع تخلفات 1399 می باشد
.حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

************************
با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/14838 مورخ 1399/04/18 مبنی بر 

،گزارش دقیق از وضع موجود
طی نقشه اصالحی ارائه شده توسط متقاضی و بررسی به عمل آمده بند 1 گزارش مزبور به 

:شرح زیر تغییر می یابد
احداث پست برق در حد غربی به مساحت 15.46مترمربع در همکف، 11.38 مترمربع در  -1

 طبقه اول و 11.38مترمربع طبقه دوم
همچنین درخصوص بند 11 نیز با توجه به بررسی خط پروژه و رعایت عقب نشینی در وضع 
موجود، و همچنین بررسی مجدد حدود اصالحی و با توجه به نقشه برداري جدید ارائه شده 

.موضوع تجاوز به شارع منتفی می باشد
***********************

برابر نامه شماره 111751 مورخ 1399/06/17 کمیسیون ماده صد، با توجه به تصمیم شعبه 
شماره 2 کمیسیون ماده صد، درخصوص بررسی کسري پارکینگ با فرض اعاده انباري هاي 
تجاري در طبقات اول و دوم پرسش گردیده است که با توجه به بررسی به عمل آمده در 
صورت تخریب انباري هاي موجود، با توجه به احداث بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 
58.06 مترمربع و تبدیل موتورخانه در طبقه همکف به زیربناي تجاري به مساحت 34.12 
مترمربع (مجموعا به مساحت 92.18 مترمربع) داراي 4 باب کسري پارکینگ تجاري می 

.باشد
الزم به توضیح است انباري اشاره شده در جدول کاربري ها، در طبقه اول به صورت انبار کاال 

.و در طبقه دوم به صورت سردخانه می باشد
***********************

با توجه به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/99/15559 مورخ 1399/09/08 
حسب بررسی مستندات پرونده و با عنایت مذاکرات انجام شده و توجها به بازدید اعضاء 
کمیسیون از ملک موردنظر، ضروري است پرونده به شهرداري منطقه اعاده تا مالک ظرف 
مدت یک هفته نسبت به اقدامات اصالحی اقدام و سپس پرونده جهت اتخاذ تصمیم شایسته 

"به این کمیسیون منعکس گردد
با توجه به بازدید مشترك صورت گرفته به همراه اعضاء محترم کمیسیون ماده صد، 

درخصوص تخلیه بار مربوط به فروشگاه مزبور از بن بست موجود در حد شمال غربی، با توجه 
به نیاز به اقدامات اصالحی درخصوص آن، حالیه متقاضی تعهدنامه شماره 29112 مورخ 
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:1399/10/01 دفترخانه شماره 254 رشت به شرح زیر ارائه گردیده است
مالکین پالك مزبور متعهد گردیده اند که هنگام تخلیه بار مربوط به فروشگاه مذکور، "
وسیله نقلیه خود را داخل کوچه واقع در حاجی آباد-جنب پارکینگ فروشگاه-جنب 
کیوسک گاز، نیاورده و براي همسایگان ایجاد مزاحمت ننمایند. و در صورت اثبات خالف 
تعهد فوق شخصا نزد مراجع ذي صالح قانونی پاسخگو و از عهده خسارات وارده برخواهند 

"آمد
.لذا مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده ، ضمن نقض راي بدوي   ، 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 767,508,000(هفتصد و  شصت و  

هفت میلیون و  پانصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 91.37  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/12/09 2/99/15876 تجدید 
نظر

بلوار 
امام-15 
خرداد-بنف

شه 1
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 67 مورخ 1396/03/22 به صورت 5 
طبقه روي پیلوت در 10 واحد مسکونی به مساحت کلی 1436.01 مترمربع صادر گردیده 

.است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:64.10 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 10.02 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 8.12 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 8.12 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 8.12 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 8.12 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 21.60 مترمربع(از این مقدار به مساحت 13.48  -6

مترمربع از بابت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد.)
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.49 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -8
طبقات به مساحت مجموعاً 16.50 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.40 متر می باشد.)

داراي بناي مازادبرتراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت 10.77  -9
مترمربع

کسري پارکینگ ندارد.(با توجه به عدم رعایت ضوابط درب پارکینگ بایستی عوارض  -10
درآمدي یکباب کسري پارکینگ را پرداخت نماید.)

.با توجه کمتر بودن اضافه بنا از 5% زیربناي پروانه صادره مشمول تبصره 7 نمی گردد -11
به مساحت 79.06 مترمربع کسري فضاي باز دارد.(توضیحا در زمان پروانه نیز 69.04  -12

مترمربع کسري فضاي باز داشته است.)
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 64 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 67.20 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

.سال تخلف 1398 می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 69 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 
2/99/15568 مورخ 1399/09/09 مبنی بر تخریب بوده که راي مذکور تا کنون اجرا نشده 

//.است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون )  ریال 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/10 2/99/15878 تجدید 
نظر

سردارجنگ
ل-نبش 
کوچه امین 
اصغري

2-2-10009-2-1-0-0 44
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در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

5400000  , 1399 افزایش تعداد واحد

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 540,000,000(پانصد و  چهل میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

5400000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 562 مورخ 87/12/11 به صورت 5 
طبقه روي زیرزمین در 4 واحد مسکونی و 3 واحد تجاري به مساحت کلی 557.5 مترمربع 
صادر گردیده است.(الزم به توضیح است که پروانه مذکور در دونوبت،نوبت اول به شماره 
70708مورخ 90/02/05و نوبت دوم به شماره 93671مورخ 92/07/08تمدید گردیده است) 

.حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 558.94 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 52.74 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 78.84 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 78.75 مترمربع(الزم به ذکر است از این مقدار به  -3

مساحت 26.01 مترمربع به صورت پیشروي در خیابان است.)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 78.75 مترمربع(الزم به ذکر است از این مقدار به  -4

مساحت 26.01 مترمربع به صورت پیشروي در خیابان است.)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 78.75 مترمربع(الزم به ذکر است از این مقدار به  -5

مساحت 26.01 مترمربع به صورت پیشروي در خیابان است.)
اضافه بنا از بابت احداث یک طبقه مازاد در طبقه پنجم به مساحت 177.05 مترمربع(الزم  -6
به ذکر است از این مقدار به مساحت 26.01 مترمربع به صورت پیشروي در خیابان است.)

اضافه بنا از بابت احداث راه پله به بام به مساحت 14.06 مترمربع -7
عدم احداث طبقه زیرزمین به مساحت 98.30مترمربع -8

.داراي دو باب کسري پارکینگ مسکونی و دو باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -9
.تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 5 واحد افزایش یافته است -10

:داراي نظریه بند 14 مورخ 87/09/23 کمیسیون ماده 5 به شرح ذیل می باشد
با رعایت سطح اشغال مجاز در 60درصد طول زمین،با احداث بنا به صورت 3طبقه روي 
پیلوت و 2 طبقه بر روي 3 واحد تجاري به میزان 47.3 مترمربع با تامین پارکینگ موافقت 

 .گردید،ضمناً احداث بالکن در حد یک سوم مجاز بالمانع است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت کلیه موارد فوق داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/94/8578 مورخ 
1394/04/31 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/94/8977 مورخه 1394/11/29 می 
باشد که طی آن در خصوص اضافه بنا به مساحت 559.01 مترمربع راي به جریمه و در مورد  
تبدیل مسکونی به تجاري در همکف و طبقه اول و کسري پارکینگ تجاري راي به تخریب و 
.اعاده به وضع سابق صادر نموده که راي در زمان خود انجام شده و پرونده مختومه گردید
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سپس مالک مجددا از بابت تبدیل همکف و بالکن به تجاري به مساحت مجموعا 208.80 
مترمربع و شش باب کسري پارکینگ تجاري داراي راي تخریب و اعاده به وضع سابق بدوي 
به شماره 2/99/14738 مورخ 1399/03/31 و تجدیدنظر به شماره 2/99/15314 

مورخ1399/08/18 بوده که طی بازدید مجدد انجام شده(طی صورتجلسه تخریب مورخ 
1399/10/13) عمال اعاده به وضع پروانه انجام شده و تبدیل مسکونی به تجاري منتفی 
گردیده است.(توضیحا قسمتی از دیوار خارجی پیلوت(در قسمت درب آدم رو) بصورت 

شیشه سکوریت می باشد.)
حالیه با توجه به عدم اجراي زیرزمین و همچنین تبدیل طبقه اول به یک واحد مسکونی 

:داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
 کاهش بنا در طبقات دوم تا پنجم به مساحت مجموعا 0.04 مترمربع(نسبت به راي) -1

 کاهش بنا از بابت احداث راه پله به بام به مساحت 0.03 مترمربع(نسبت به راي) -2
تعداد واحدهاي مسکونی از 4 به 5 واحد افزایش یافته است.(سال تخلف 1399) -3

دو باب کسري پارکینگ مسکونی(سال تخلف 1399)(الزم به ذکر است در وضع موجود  -4
امکان تامین سه باب پارکینگ مهیا بوده که مالک به میل خود دو باب پارکینگ(مسکونی) 

تامین نموده است.)
دو باب کسري پارکینگ تجاري (همزمانساز - سال تخلف 1393) -5

//.استعالم موقعیت مکانی دارد
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث بالکن سراسري، 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 24,749,550(بیست و  چهار میلیون و 

 هفتصد و  چهل و  نه هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.58  4
 

455625  , 1385 1399/12/18 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/15879 بدوي راسته -
حلبی 
سازان-شعر
یتی-حلبی 
-سازان
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما به استحضار میرساند مکان ابرائه داده شده توسط متقاضی بصورت شش دانگ یک 
.باب دکان (طبق سند مالیکت ارائه داده شده از طرف متقاضی ) میباشد

از بابت مغازه داراي مجوز تعمیرات به شماره 3/33/6955مورخ 1384/03/23 بوده که 
.بپیوست مدارك میباشد

حالیه با توجه به بازدید بعمل امده مشخص گردید که مالک بعد از دریافت مجوز تعمیرات 
اقدام به ساخت بالکن سراسري بصورت بتنی  نموده  است  (سال وقوع 1385)
با توجه به سال وقوع تخلف مشمول کسري پارکینگ تجاري نمیگردد

*********************************************************
***

 .مغازه به شغل خرازي مشغول به فعالیت بوده و فاقد تابلو میباشد
مغازه فوق در بافت بازار واقع شده و به استناد طرح ساماندهی بافت بازار مرکزي شهر رشت 
مصوب کمیسیون ماده 5 مورخ 1392/09/04 رعایت توسعه و معابر مطابق با طرح هاي 
.اجرائی آتی با رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

داراي نامه میراث فرهنگی به شماره 992/131/9361 مورخ 1399/11/29 بوده که با نقل و 
 . انتقال ملک موافقت حاصل نموده است

مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

44
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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 189941 مورخ 99/9/30 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 150.150.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 30,030,000(سی 
میلیون و  سی هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 42.11  0
 

100000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/04 2/99/15881 بدوي الکانی-نب
ش 

قلمستان 1

2-2-20081-1-1-0-0 450

در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

13.1  0
 

100000  , 1370  عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما با توجه به بازدید به عمل آمده پالك مزبور مشتمل بر سه باب مغازه و دو طبقه 
.مشتمل بر دو واحد که به صورت دفتر روزنامه کیهان می باشد

از بابت سه بابت مغازه مزبور به انضمام دو واحد مسکونی در طبقه دوم و سوم داراي گواهی 
.پایانکار ساختمانی به شماره 15534 مورخ 1358/05/21 می باشد

: حالیه تخلفات به شرح زیر می باشد
با توجه به بررسی به عمل آمده در حد شرقی مغازه قطعه 4 تفکیکی اقدام به جداسازي  - 1
بخشی از مغازه و احداث راه پله و تبدیل مغازه مورد نظر به دو باب تجاري در همکف و نیم 
طبقه   گردیده است.( سال تخلف 1369)(مغازه در همکف به مساحت 29.5 مترمربع و راه 
پله دسترسی به بالکن به مساحت 3 مترمربع و به مساحت 29.5 مترمربع واحد تجاري در 

نیم طبقه مجموعا به مساحت 62.00 مترمربع)
درخصوص بالکن قطعه 3 تفکیکی به مساحت 7.78 مترمربع  و بالکن سرتاسري قطعه 1  - 2
تفکیکی به مساحت 5.96 مترمربع (هر دو با قدمت تقریبی سال 1360) مستنداتی رویت 

.نگردید
بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به تعمیرات جزیی شامل کفسازي و کاشیکاري  - 3

.مغازه هاي قطعات 3 و 4 تفکیکی گردیده است
قابل ذکر است  از واحدهاي مسکونی واقع در طبقات فوقانی با قدمت سال 1370 اقدام به 

.استفاده به صورت دفتر روزنامه کیهان گردیده است
همچنین مشخصات صنفی مغازه هاي مزبور از حد شمال به جنوب به ترتیب به صورت 

.کلیدسازي، فروش موبایل و فروش موبایل می باشد
به استناد خط پروژه شماره 444 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 13.10 مترمربع از 

.اعیان همکف و طبقات گردیده است
گزارش مزبور با توجه به تصمیم کمیسیون به شماره راي 2/98/13673 مورخ 1398/07/30 

.مبنی بر گزارش به هنگام تنظیم گردیده است
*****************************************

برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستري (مهندس عباس پورخشکواري) به شماره 99/827 
مورخ 1399/08/25 با توجه به ارائه نقشه برداري ارائه شده مساحت بالکن مغازه حد شمالی 
5.62 مترمربع (به کسر حفره دسترسی)، مساحت بالکن میانی برابر 6.29 مترمربع و مغازه 

.احداثی (بر روي مغازه حد جنوبی) برابر 30.20 مترمربع می باشد
درخصوص مغازه احداثی بر روي مغازه حد جنوبی، با توجه به دارا بودن راه دسترسی مجزي 
از کوچه 8 متري حد جنوب و عمال به عنوان یک واحد تجاري مستقل محسوب می گردد 
.لیکن در گزارش کارشناس رسمی دادگستري به عنوان بالکن احداثی محاسبه گردیده است

450

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



.همچنین با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستري، سال وقوع تخلفات 1370 می باشد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ماتک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,561,220,000(دو میلیارد و  پانصد و  شصت و  یک میلیون و  

دویست و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 189.72  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/13 2/99/15882 بدوي مطهري 
بادي اهللا

2-3-10231-114-1-0-0 451

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/101 مورخ 1398/08/26 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 12 واحد مسکونی به مساحت کلی 1572.10 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله اتمام اسکلت  می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 

:مساحت کلی 440.90 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 61.46 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 94.86 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 94.86 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 94.86 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 94.86 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
طبقات به مساحت مجموعاً 4.24مترمربع(عرض باقیمانده راه پله در حدود 1.15 متر می 

باشد.)
.رعایت فضاي سبز و باز می گردد -7

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 58 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 69 درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
با توجه به مرحله ساختمانی اظهارنظر در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی و... متعاقبا 
اعالم می گردد. فعال کسري پارکینگ ندارد. (الزم به ذکر است یکی از درب هاي پارکینگ 

حد شمال با توجه به ضوابط پارکینگ حاشیه اي مورد تایید نمی باشد.)
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت 251.18 و تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.24 مترمربع 
داراي راي بدوي شماره 2/99/15218 مورخ 1399/08/26 و تجدیدنظر به شماره 

:2/99/15574 مورخ 1399/09/19 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 94.86 مترمربع -1

//اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 94.86 مترمربع -2
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ضمن نقض 
راي بدوي ،  مشارالیه را از بابت احداث بارانداز ،  با ضریب 3  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 154,584,000(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  پانصد و  هشتاد و  

چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.12  3
 

1900000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/16 2/99/15883 تجدید 
نظر

خیابان 
الکانی-کوچ
ه 

 ضیاءالعلماء

2-2-10025-123-1-0-0 45
2

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 88 مورخ 1396/04/01به صورت 5 
طبقه روي پیلوت و زیرزمین در 15 واحد مسکونی به مساحت کلی 2099.96 مترمربع صادر 

.گردیده است. ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد
.داراي گواهی عدم خالف به شماره 308292  مورخ 1399/05/09 می باشد

حالیه اقدام به احداث بارانداز به صورت بناي جدا ساز در حیاط حد جنوبی به مساحت 27.12
 مترمربع نموده است. (بارانداز با پایه فلزي )(سال وقوع 1399)

الزم به توضیح است پیش از دریافت گواهی عدم خالف از بابت احداث بارانداز جداساز در 
محوطه به مساحت 28/47 مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14072 
مورخ 1398/09/23 و راي کمیسیون تجدید نظر به شماره 2/99/14363 مورخ 1399/01/18 
و مجددا پس از دریافت گواهی عدم خالف نیز از بابت احداث بارانداز جداساز به مساحت 
27.12 مترمربع داراي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/15147 و راي تجدیدنظر به 
شماره 2/99/15317 مورخ 1399/08/25 مبنی بر تخریب می باشد. (در هر دو مرحله تخریب 

اجرا و صورت جلسه تخریب نیز تنظیم گردیده است)
کسري پارکینگ ندارد.(پارکینگهاي تعبیه شده در زیر بازانداز خالف ساز در محوطه مورد 

تایید نمی باشند)
.ارتفاع پیلوت رعایت می گردد

.رعایت پارکینگ و عقب نشینی می گردد
.مشمول سیما و منظر شهري می گردد

حالیه متقاضی طی درخواستی مجددا تقاضاي طرح پرونده در کمیسیون ماده 100 از بابت 
بارانداز فلزي مزبور را دارد

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
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

6.7  0
 

1200000  , 1387 1399/12/18 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15885 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه حمید

2-1-10107-9-1-1-0 45
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی (بارانداز) با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
14,760,000(چهارده میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 7.38  2
 

1000000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 2/99/15885 بدوي خیابان 
تختی-کوچ
ه حمید

2-1-10107-9-1-1-0 45
3

توضیحات بازدید احتراما پیرو درخواست متقاضی طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده 
از سوي مالک  داراي  سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 339/16 بصورت ششدانگ 
یکدستگاه آپارتمان  واقع در طبقه اول بمساحت 126/45 متر مربع  به انضمام  ششدانگ 
یکباب انباري بسطح 7/68 متر مربع به انضمام ششدانگ   پارکینگ بمساحت 31/35 متر 
مربع  به استناد صورتمجلس تفکیکی داراي مجوز تفکیک  از شهرداري بشماره 

. 3/33/5730-86/2/22 میباشد
الزم بذکر است : در قسمت حیاط خلوت باراندازي بسطح تقریبی   7.38 متر مربع  بوده  که 
با سازه فلزي و حلب  قدمت آن مربوط به سال 1387 میباشد وهیچگونه مجوزي ارایه 

ننموده اند
حالیه مالک بدون مجوز اقدام به تعمیرات جزئی شامل تعویض دربهاي پارکینگی و اجراي 
.درب کنترلی و نصب سردري حد جنوب ( قسمت ورودي ساختمان ) گردیده است

.ضمنا ساختمان بصورت 2 طبقه می باشد
به استناد خط پروژه شماره 758 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 6.70مترمربع از 

   .عرصه مشاعی می باشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد 

=====================
درمورخ 1400/2/8به روزرسانی گردید بحضورتان ارسال میگردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف و طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 15.39 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  2.25  به  2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 
جریمه به مبلغ  413,683,200(چهارصد و  سیزده میلیون و  ششصد و  هشتاد و  سه 

هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 61.56  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/09 2/99/15887 تجدید 
نظر

تختی 
سرخبنده-ق
لی پور

2-1-10037-59-1-0-0 45
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/99/4 مورخ 1399/02/06 بصورت 3 
طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 544.08 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 61.56 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 15.39 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 15.39 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 15.39متر مربع-3

اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 15.39 متر مربع-4
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 15.32 متر مربع-5

عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت در قسمت راه پله به طول 3.38 متر  به صفر تقلیل -6
 . پیدا نموده است

با توجه به تخلفات فوق الذکر به مساحت 11.51 متر مربع کسري فضاي سبز  داشته و -7
 .کسري فضاي باز ندارد

کسري پارکینگ ندارد-8
سطح اشغال طبق پروانه صادره 75.54% و با توجه به تخلفات فوق الذکر سطح اشغال 

 .84.84% میباشد
سال وقوع 1399

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به مرحله ساختمانی نما اجرا نگردیده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

45
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي 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 729,000,000(هفتصد و  بیست و  نه 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 800  2
 

455625  , 1384 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/16 2/99/15890 تجدید 
نظر

میدان -
فرهنگ-آزا
-دگان

2-3-10144-47-1-0-0 45
5

باتوجه به عدم پرداخت هزینه هیات 5 نفره کارشناسی طی ابالغ قانونی نامه شماره 
133404 مورخ99/07/13به آقاي محرمعلی صالحی و تماسهاي مکرر در تاریخ 

99/08/06 و 99/09/08 و 99/09/10با آقاي کاسی پور،ضمن نقض راي بدوي  و بلحاظ 
عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 81112 مورخ99/05/07 هیات سه نفره  
کارشناسان رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را 
به مبلغ 11.628.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
2,325,600,000(دو میلیارد و  سیصد و  بیست و  پنج میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1701  0
 

455625  , 1384 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:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بصورت کارگاه هنر سروش وابسته به سازمان صدا و سیما بوده که 
.ازبابت آن هیچگونه سند مالکیتی در پرونده بایگانی مشاهده نگردید

وضع موجود داراي اعیانات متعدد به مساحت تقریبی مجموعاً 1525 مترمربع و همچنین 3 
باب مغازه در بر معبر به مساحت مجموعاً 176مترمربع بوده که ازبابت کلیه آنها هیچگونه 

بالمانعی مشاهده نگردید.(سال تخلف به صورت تقریبی 1384 )
:سه باب مغازه از غرب به شرق به ترتیب به شرح ذیل می باشند

مغازه اول فاقد بالکن ،داراي فعالیت شغلی تکثیر و فتوکپی و داراي تابلو به ابعاد استاندارد -
مغازه دوم فاقد بالکن،داراي فعالیت شغلی فروشندگی لوازم پرینتر و داراي تابلو به ابعاد  -

استاندارد
مغازه سوم فاقد بالکن،داراي فعالیت شغلی دفتر پیشخوان خدمات دولتی و داراي تابلو به  -

ارتفاع 1.20 و مساحت تقریبی 6 مترمربع
.داراي 2باب کسري پارکینگ تجاري و 30 باب کسري پارکینگ اداري می باشد
.مقدار دقیق عقب نشینی متعاقباً و پس از تهیه خط پروژه اعالم خواهد شد

.مساحت اعیان و عرصه وضع موجود مندرج در جدول کاربریها به صورت تقریبی می باشد
الزم به ذکر است گزارش فوق بر اساس متراژ دستی از بیرون ملک بدون دسترسی به 

هرگونه مدارك و اسناد مالکیت تنظیم شده و اظهارنظر قطعی در موارد فوق و سایر تخلفات 
احتمالی منوط به ارایه مدارك و اسناد مالکیت و همچنین کروکی نقشه برداري اعیان وضع 

//.موجود می باشد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده ،  گزارش کارشناس شهرداري در خصوص 
احداث بناي بدون مجوز مسکونی  به مساحت 128/39متر مربع ، با عنایت به اینکه 
سال وقوع تخلف 1362و هنگام احداث بنا در کاربري مسکونی قرار داشته و برابر بند 
یک مصوبه 69/1/24 شوراي عالی معماري و شهرسازي ، ضمن نقض راي بدوي ،   

قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 128.39  0
 

55000  , 1362 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/04 2/99/15891 بدوي باقرآباد- -
روبروي 
مسجد 
--باقریان 
- بن بست 
اول

2-1-10011-33-1-0-0 45
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره 64877-99/4/17 کمیسیون محترم شعبه ( 5) طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق بصورت یکباب خانه ویالئی برابر مدارك ارائه شده داراي برگ اسناد 
رسمی تک برگی  از نوع سند جاره زمین مورد اجاره ششدانگ یکقطعه زمین از  اعیان 
یکباب خانه به پالك ثبتی شماره 3210/1 اشاره و بشماره 42818-1340/4/15 در دفترخانه 
شماره 23 رشت ثبت گردیده  است. (   سند اجاره زمین  فاقد مساحت و ابعاد بوده )
وضعیت موجود بر روي زمین فوق  یکباب ساختمان ویالئی احداث گردیده که از بابت آن 
بالمانعی از سوي مالک و یا شهرداري رویت نگردیده است همچنین بر روي پالك فوق 

تعمیراتی شامل سیمانکاري تعویض قسمتی از سربندي مشمول تعمیرات کلی میگردد اقدام 
شده است. برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس 
حامد صدیقی  کیسمی  داراي پروانه اشتغال بشماره 24969-6001-11 عضو سازمان 

نظاممهندسی  مساحت عرصه را بسطح 294/12 متر مربع و مساحت اعیان را بسطح 118/05 
متر مربع و مساحت انباري جداساز را بسطح 10/34 متر مربع  کال بسطح 128/39متر مربع 

:ترسیم و اعالم نموده است. موارد تخلف به شرح زیر است

با توجه به مساحت عرصه بسطح 294/12 متر مربع  مساحت کل  اعیان بسطح 128/39  -1
متر مربع کال داخل تراکم  بوده سال محاسبه تخلف برابر فیش برق منضمه مربوط به سال 

.1362میباشد

.برابر خط پروژه شماره 2704 فاقد عقب نشینی میباشد

45
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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 یک به مساحت 15.85 مترمربع، 
، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 9.81 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 
988,335,000(نهصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  سی و  پنج هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 73.21  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/18 2/99/15893 بدوي -
آزادگان--
سمیعی

2-3-10184-110-1-0-0 45
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/99/127 مورخه 1399/09/04بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی و به 

.مساحت کلی 672.01 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 63.4 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 15.85 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/10/01) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.85 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/10/01) -2
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 15.85 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/10/01) -3
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 15.85 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399/10/01) -4

.کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 26.84 مترمربع -5
داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به فضاي -6
مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 9.81 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه پله 2.7 

.متر است).(سال وقوع تخلف 1399/10/01)
.فعال رعایت پارکینگ میگردد -7

.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -8
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -9

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -10
.است نما تا کنون اجرا نگردید)

.رعایت حد نصاب فضاي سبز و فضاي باز می گردد.(بر اساس نقشه پیشنهادي) -11
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 66.20 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -12

.موجود 72.97 درصد می باشد
همچنین در خصوص برسازي داراي شکوایه به شماره 183119 مورخه 1399/09/22 ثبت در 
دبیرخانه شهرداري بوده که با توجه به بررسی بعمل آمده، ملک بصورت عقب ساز احداث 

گردیده و لذا شکایت مطروحه کان لم یکن می گردد.چ
از بابت تخلفات فوق الذکر داراي راي بدوي شماره 2/99/15893 مورخه 1399/12/18 

.کمیسیون ماده صد بوده و پس از آن خالف جدیدي رویت نگردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

45
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 47.39 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم هر یک به مساحت 50.16 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,339,268,000(دو میلیارد 
و  سیصد و  سی و  نه میلیون و  دویست و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 248.03  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/18 2/99/15895 بدوي خیابان 
حافظ-خیابا
ن ملت-بن 
بست الله

2-2-20073-171-1-0-0 45
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما عطف به نامه شماره 208814 مورخ 99/10/23 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد 
شهرداري با موضوع بررسی دقیق تخلف صورت گرفته بر روي ملک به استحضار می رساند 
بر روي پالك مکان بازدید شده به همراه مامورین واحد تخلفات ساختمانی ناحیه 2،  پروانه 
ساختمانی به شماره 2/99/23 مورخ 1399/03/12 به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 6 واحد 
مسکونی به مساحت کلی 974/74 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله 

.پایان ستونهاي طبقه چهارم  می باشد
با توجه به نقشه برداري ارائه شده توسط کارفرما داراي اضافه بنا خارج از مدلول پروانه به 

: مساحت تقریبی 248.03 مترمربع بشرح ذیل می باشد
.اضافه بنا در همکف به مساحت تقریبی  47.39  متر مربع (تاریخ وقوع تیر ماه  99) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت تقریبی 50.16  متر مربع(تاریخ وقوع مرداد 99) -2

.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت تقریبی   50.16 متر مربع.(تاریخ وقوع شهریور 1399) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت تقریبی   50.16 متر مربع.(تاریخ وقوع  مهر 99) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت تقریبی   50.16 متر مربع.(تاریخ وقوع اسفند 99) -5
با توجه به مرحله ساختمانی و عدم اجراي دیوارچینی و عدم اجراي طبقه خرپشته  و انباري 
ها در مورد تعداد واحدها و مساحت خرپشته , و عرض درب پارکینگ نمی توان اظهار نظر 
نمود.لیکن بر اساس نقشه برداري و نقشه معماري ارائه شده تعداد واحدها از 6 واحد به 4 
واحد تبدیل شده و براسالس نقشه 8 باب پارکینگ که 2 تاي آن بصورت مزاحم دار است 
رعایت گردیده که در مورد تعداد واحدها و پارکینگ ها بعد از دیوارچینی می توان اظهار نظر 

.دقیق نمود بنابراین تا این مرحله کسري پارکینگ ندارد
بنابراین با توجه به کاهش واحد ها طبق نقشه ارائه شده رعایت فضاي باز می گردد. (الزم 
بذکر است که با توجه به عدم اجراي دیوارچینی و صرفا بر اساس نقشه ارائه شده مالک 
اظهار نظر شده که اظهار نظر دقیق آن منوط به اجراي دیوارچینی می باشد)

همچنین در مورد فضاي سبز تا این مرحله رعایت می گردد لیکن اظهار نظر دقیق آن منوط 
.به اجراي فضاي سبز در هنگام پایانکار می باشد

مشمول سیما و منظر شهري می گردد (تا این مرحله نما اجرا نگردیده است.)
کلیه مساحت هاي اعالمی بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط کارفرما ممهور به مهر 
مهندس نقشه بردار آقاي مازیار پور ابراهیمی به شماره پروانه اشتغال 00008-610-11 می 
باشد.  الزم به ذکر است که گزارش شروع عملیات ساختمانی و گزارش پیشرفت مهندس 

.ناظر پروژه تا اجراي سقف چهارم به پیوست می باشد
.مراتب جهت استحضار به حضور تقدیم می گردد

45
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص احداث سرویس بهداشتی 
در حیاط و باعنایت به رضایت نامه مالکین ساختمان، ضرورتی بر قلع بنا نمی باشد لذا 
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 1,920,000(یک میلیون و  نهصد 
و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 2  1
 

960000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/04 2/99/15897 تجدید 
نظر

-
چهاربرادرا
ن-حاجی 
آباد-گنجه 
اي کرامت

2-1-10140-38-1-0-0 45
9

توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/441/937-98/6/3 ماموران جلو گیري از  تخلفات ساختمانی  
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب ساختمان مسکونی 3 طبقه 
روي پیلوت  در 3 واحد مسکونی داراي پروانه ساختمانی بشماره 164-87/5/8 و گواهی 
 عدم خالف بشماره 39917-91/11/2 و پایانکار بشماره 74211-92/3/27 میباشد

وضع موجود  در طبقه همکف در حد شمال سرویس بهداشتی بسطح 2 متر احداث گردیده 
که ( از این مقدار بسطح 0/88 سانتی متر مربع  در قسمت زیر پیلوت و مابقی بسطح 1/12 
: متر مربع در قسمت حیاط خلوت احداث گریده است) موارد تخلف به شرح زیر است
بناي مازاد بر تراکم  بسطح 0/88 سانتیمتر مربع بدلیل تبدیل قسمتی از پیلوت به  -1

سرویس
اضافه بنا بسطح 1/12 متر مربع از بابت احداث سرویس بهداشتی در حیاط -2

.سال تخلف 1398 میباشد
با توجه به سال صدور پروانه و پاینکار رعایت عقب نشینی در زمان نوسازي رعایت ضوابط  

.طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر مطابق ضوابط روز الزامی است

الزم بذکر است :  برابر مدارك ارائه شده کل ساختمان بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 
واحد مسکونی که به مالکیت متقاضی و همسر ایشان میباشد ( سوابق منضمه است) از این 
بابت مالک داراي رضایت نامه محضري بشماره 21459-99/9/1 از دفترخانه شماره 224رشت 

.میباشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

 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 93,592,800(نود و  سه میلیون و  پانصد و  نود و  دو هزار و  
هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 18.57  1.5
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/130 مورخ 1397/12/27 بصورت 
4طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1164.8 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچنی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
توسط متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 370.68 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 78.74متر مربع -1
اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت  71.2 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت  71.2 متر مربع-3
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 71.2 متر مربع-4

اضافه بنا  درطبقه چهارم به مساحت 71.2 متر مربع-5
اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 7.14متر مربع-6

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 11.43 متر -7
 مربع

بناي مازاد بر تراکم از بابت افزایش واحد مسکونی در طبقات اول تا چهارم در هر طبقه به -8
مساحت 3.16 متر مربع و مجموعا به مساحت 12.64 متر مربع (طبق پروانه صادره در هر 

طبقه 2 واحد بوده که در زمان ساخت هر طبقه 3 واحد ساخته شده است )
با توجه به تخلفات صورت گرفته  به مساحت 21.15 کسري فضاي سبز و به مساحت -9

 .122.72 متر مربع کسري فضاي باز را دارد
(سال وقوع تخلف ایتمهاي 6 و 7 (1399) و مابقی ایتمها (1398

 سطح اشغال در زمان پروانه 60% و با توجه به تخلفات صورت گرفته 86/51% میباشد
کسري پارکینگ ندارد ولی با توجه به عدم کف سازي اظهار نظر نهایی منوط به ادامه کار 

 .ساختمانی و بازدید نهایی در زمان پایانکار میباشد
همچنین با توجه به افزایش عرض درب و با توجه به اینکه فاقد پارك حاشیه اي بوده 

پارکینگهاي 7-9-10 مشمول عوارض درامدي میگردد

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
از بابت اضافه بنا به مساحت 363.54 متر مربع و افزایش تعداد واحدهاي مسکونی داراي  
راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/15268 مورخ 1399/07/09 مبنی بر حرمیه بوده که 
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بپیوست مدارك میباشد
حالیه با توجه به زمان گزارش قبلی و  راي کمیسیون ماده صد  که در حد سقف طبقه 4 بوده 
و با توجه به وضع موجود که در مرحله اجرچینی و سربندي بوده به دلیل ادامه کار ساختمان 

:داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
اضافه بنا  در زیرشیروانی به مساحت 7.14متر مربع-1

بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 11.43 متر  -2
 مربع

 . مشمول نما و منظر شهري میگردد  و با توجه به  مرحله ساختمانی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 2 برابر ارزش 
معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 601,708,800(ششصد و  یک میلیون و  

هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 89.54  2
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/09 2/99/15901 تجدید 
نظر

سید -
ابوالقاسم--
جعفري

2-2-20094-235-1-0-0 461

در خصوص تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد، ضرورتی براي اعاده به وضع سابق 
احراز نمی گردد و مورد در شمول هیچ یک از مصادیق مندرج ماده  100 قانون 

شهرداري و تبصره هاي مزبور نبوده  و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف 1  0
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/111 مورخ 1398/09/27 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1واحد مسکونی به مساحت کلی 293.26 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله دیوارچینی(سفت کاري)می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تا این مرحله داراي اضافه بنا به 
مساحت کلی( 63.30+82.62=145.92) مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 15.78 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 15.78مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24.82 مترمربع(از این مقدار به مساحت 9.04  -3

مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد شرقی می باشد.)
اضافه بنا از بابت احداث طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 82.62 مترمربع(از این  -4
مقدار به مساحت 9.04 مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد شرقی می باشد.)

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 6.92 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت -6

0.72 مترمربع(این آیتم بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود)
.تعداد واحدهاي مسکونی از 1 به 2 واحد افزایش یافته است -7

.عرض 2 متر حیاط خلوت سرتاسري کال رعایت نشده و به صفر کاهش پیدا کرده است -8
به دلیل تخلفات فوق فضاي سبز به مساحت 8.25 مترمربع و فضاي باز به مساحت 28  -9

.مترمربع رعایت نمی گردد
ارتفاع پیلوت برخالف ضوابط در حدود 3.50 می باشد.(حداکثر ارتفاع مجاز پیلوت 2.40  -10

متر می باشد.)
:داراي بند 1 مورخ 1398/06/13 راي کمیسیون ماده 5 بدین شرح می باشد

بوده بدلیل عقب نشینی قابل مالحظه و  R131 با توجه به طرح تفصیلی منطقه 2 که کد پهنه
شکل گیري محور فوق و قرارگیري آن در معبر 12 و 8 متري با احداث بنا بصورت 3 طبقه 
روي پیلوت در 2 واحد مسکونی با رعایت سطح اشغال 80 درصد با احتساب راه پله و با 
رعایت فضاي سبز و باز و با رعایت تامین پارکینگ به تعداد واحد مسکونی و با رعایت سایر 
ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت گردید.در صورت عدول از مفاد ذکر شده راي فوق 
ابطال می گردد و براساس نامه 98/31/19232 مورخ 1398/05/07 و ضوابط طرح مالك 

.خواهد بود و به کمیسیون ماده 100 گزارش گردد
حالیه با توجه به عدول از طرح کمیسیون ماده 5 داراي بازگشت از تراکم از بابت طبقه سوم 
(به مساحت 65.89 مترمربع طبق پروانه صادره ) بوده و طبقه مذکور کال خالفساز می 
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باشد.(مطابق بند 4 گزارش فوق )
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.88 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 100 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نشده است
.کسري پارکینگ ندارد. مشمول تبصره 7 نمی گردد

.سال تخلف 1399 می باشد
از بابت اضافه بنا به مساحت 56.38 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماهر 
:2/99/15061 مورخ 1399/05/11 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا از بابت احداث طبقه مازاد در طبقه سوم به مساحت 82.62 مترمربع(از این  -1
مقدار به مساحت 9.04 مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد شرقی می باشد.)(سال 1399)

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 6.92 مترمربع(سال 1399) -2
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت -3

0.72 مترمربع(این آیتم بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود)
تعداد واحدهاي مسکونی از 1 به 2 واحد افزایش یافته است.(سال 1399) -4

به دلیل تخلفات فوق فضاي سبز به مساحت 8.25 مترمربع و فضاي باز به مساحت 28  -5
//.مترمربع رعایت نمی گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه دو  رشت به طرفیت آقاي موسی حسینعلیزاده   
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 30.86مترمربع، 
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم هر طبقه به مساحت 30.86مترمربع، کاهش سطح 
راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 4.40 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 با توجه به اینکه مالک جانباز 60 در صد می باسد و مدارك ضمیمه 
پرونده نیز هست  به مبلغ 266,616,000(دویست و  شصت و  شش میلیون و  ششصد 

و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 158.7  0.5
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 41مورخ 96/2/27 به صورت 4 طبقه 
روي پیلوت در 4واحد مسکونی به مساحت کلی 542.14 مترمربع صادر گردیده است که 
داراي اصالح پروانه به شماره درخواست 323909  مورخ 98/8/8 و به مساحت کلی 622.8 

.مترمربع می باشد
حالیه ساختمان در مرحله اتمام سقف پنجم می باشد طی نقشه ارائه شده ه داراي اضافه بنا 
:به مساحت کلی 154.3 مترمربع تا این مرحله برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 30.86 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت30.86 مترمربع -2
 اضافه بنا درطبقه دوم به مساحت  30.86 مترمربع-3
اضافه بنا درطبقه سوم به مساحت 30.86 مترمربع-4

اضافه بنا درطبقه چهارم به مساحت 30.86 مترمربع-5
بناي مازادبرتراکم به مساحت 4.40 مترمربع ازبابت تبدیل راه پله و آسانسور به مفید در 

طبقات (1الی 4) می باشد
کسري پارکینگ ندارد

به مساحت 36.81 مترمربع داراي کسري فضاي باز می باشد 
.فضاي سبز رعایت می گردد
.نما اجرا نشده است

 ،سطح اشغال براساس پروانه  66 درصد و سطح اشغال وضع موجود 84درصدمی باشد
.سال تخلف 1399 می باشد

این گزارش درپاسخ به نامه شماره 160300 مورخ 99/8/19 دبیرخانه محترم کمیسیون ماده 
.صد شهرداري رشت تنظیم شده است

باتوجه به عدم اجراي کامل طبقات و عدم دیوار چینی و کفسازي درخصوص سایرآیتمها 
.شامل تعداد واحدها، و.... متعاقبا قابل بررسی مجدد می باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در تبدیل مسکونی 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 237546 مورخ 99/12/2
 (ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 8،058،400 ریال 
تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
بنابراین موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 1,611,680(یک میلیون و  ششصد و  یازده هزار و  ششصد و  
هشتاد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.91  0
 

55000  , 1361 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/11 2/99/15907 تجدید 
نظر

-
باقرآباد--ف
تحی

2-1-10011-24-1-0-0 46
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رعایت عقب  در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .
نشینی

19.78  0
 

55000  , 1340  عدم رعایت عقب نشینی

درخصوص تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز و با توجه به مستندات موجود و 
مفاد نظریه کارشناسی محرز است و  نظر به اینکه استحکام بنا از سوي کارشناس 
منتخب، مورد تائید قرار گرفته است مع الوصف ضرورتی به قلع بنا نمی باشد. لذا 
ضمن نقض راي بدوي ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به 

پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار  بناي داخل تراکم، 
به مبلغ  499,840(چهارصد و  نود و  نه هزار و  هشتصد و  چهل) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 90.88  0.1
 

55000  , 1340 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,024,550(دو میلیون و  

بیست و  چهار هزار و  پانصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24.54  1.5
 

55000  , 1340
 , 1361

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/517-99/7/30 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل امده از پالك فوق بصورت یکباب ساختمان مسکونی قدیمی 
مشتمل بر 2 باب مغازه بصورت نسقی مالک بدون مجوز از شهرداري و عدم توجه به اخطاریه 
هاي مکرر ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی  شبانه مبادرت ب جمع آوري قسمتی از  
سربندي   و نصب قوطی با سازه فلزي  میباشد( فعال مشمول تعمیرات کلی میگردد ) با توجه 
به عدم همکاري مالک در خصوص ارائه مدارك و عدم ورود به داخل ملک مساحت اعالم 
  شده عرصه و اعیان بصورت تقریبی بوده پس از ارائه مدارك قابل بررسی خواهد بود

وضعیت موجود ملک عرصه بسطح تقریبی 200 متر مربع بر روي آن اعیانی بسطح تقر یبی  
180متر مربع که از این مقدار دوباب مغازه  باب اول بسطح تقریبی 15 متر مربع با فعالیت 
شغلی مشاور امالك و باب دوم بسطح تقریبی 15 متر مربع فاقد فعالیت شغلی کل مساحت 
: بناي مسکونی با مجموع دوباب مغازه بسطح 180 متر مربع موارد تخلف به شرح زیر است

 بناي داخل تراکم بسطح 100 متر مربع و بناي خارج از تراکم بسطح 80 متر مربع -1
 تبدیل مسکونی به دوباب مغازه کال بسطح تقریبی 30 متر مربع -2

 سال محاسبه تخلف تقریبی 1370 میباشد
در مورد مقدار عقب نشینی پس از ارائه سند مالکیت و ارائه کروکی نقشه برداري و انعکاس 

.آن بر روي خط پروژه متعاقبا اعالم میگردد
الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک  
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

.در خصوص احداث جدید اظهار نظر  پس از ورود به داخل ملک متعاقبا اعالم میگردد  
------------------

احتراما عطف بنامه شماره ش ر-176205-99/9/10 کمیسیون محترم شعبه ( 5) طی بازدید 
بعمل آمده از پالك فوق  برابر مدارك ارائه شده داراي  خرید نامه عادي ( نسقی ) بوده که بر 
روي آن یکباب ساختمان مسکونی قدیمی و 3 باب مغازه موجود میباشد برابر کروکی نقشه 
برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس حامد صفائی چکوسري دارانده 
پروانه اشتغال بشماره 00168-600-11 مساحت اعیانات  شامل :  مسکونی را بسطح 104/60 

متر مربع  و 3 باب  مغازه جداساز به سمت خیابان  باب اول  مغازه شماره ( 1) را بسطح 10/12
 متر مربع  فاقد بالکن فاقد فعالیت شغلی  و  باب دوم مغازه  شماره (2) را بسطح 10/42 متر 
مربع که داراي بالکن بسطح 3/99 متر مربع فاقد فعالیت شغلی  و باب سوم مساحت  مغازه 
شماره( 3 )را بسطح 10/37 متر مربع داراي بالکن بسطح 4/01 متر مربع  با فعالیت شغلی 
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مشاور امالك و بارانداز بسطح 10/82 متر مربع مجموع مساحت کل اعیان با احتساب 3 باب 
مغازه و بالکن بسطح 154/33 متر مربع  ترسیم و اعالم نموده است.موارد تخلف به شرح زیر 

: است
بناي داخل تراکم آن بسطح 90/88 متر مربع ( سال محاسبه تخلف به استناد فیش برق  -1

منضمه و بررسی بعمل آمده مربوط به سال 1340 )
بناي خارج از تراکم آن بسطح 63/45 متر مربع  از این مقدار بسطح  13/72 مترمربع  -2
مسکونی  ( سال محاسبه تخلف به استناد فیش برق منضمه و بررسی بعمل آمده مربوط به 
سال 1340 )   و بسطح 30/91 متر مربع از بابت احداث 3 باب مغازه و بالکن بسطح 8 متر 

 مربع بر روي 2 باب مغازه و مابقی بسطح 10/82 متر مربع بصورت بارانداز
( سال محاسبه تخلف به استناد فیش برق منضمه و بررسی بعمل آمده مربوط به سال 1361 ) 

  
به استناد خط پروژه شماره 2304 بسطح تقریبی  19/78 متر مربع در تعریض خیابان 16 

.متري قرار دارد
---------------------

الزم بذکر است :که  مالک در قسمت مسکونی با نصب 6عدد قوطی ( پروفیل ) در ارتفاع 
تقریبی 6 متر در حال احداث بنا بوده که از کار ایشان جلو گیري بعمل آمده با توجه به اینکه 
فاقد سربندي و دیوار چینی بوده جزء زیربنا محسوب نمیگردد. در تاریخ 99/10/17 مالک 
نسبت به جمع آوري آن برابر صورتجلسه تنظیمی در حضور مسئول ناحیه و حراست و 

.بازرسی اقدام نموده است
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 13.59 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 19.59 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 621,180,000(ششصد و  بیست و  یک میلیون و  یکصد و  هشتاد هزار ) ریال 

عیناً تأیید می گردد.

جریمه 73.95  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/09 2/99/15908 تجدید 
نظر

مطهري - -
(میدان 
صیقالن)- 
بادي 

ا...--مستش
اري
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توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/99/50 مورخ 1399/04/26 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 1واحد مسکونی  به مساحت کلی 330.84 مترمربع صادر 

گردیده است.حالیه در مرحله اجراي ستون طبقه سوم میباشد
الزم به ذکر است مالک طی درخواستی  به شماره اتوماسیون 190887 مورخ 1399/10/02 و 
برابر نقشه هاي ارائه شده  تقاضاي مطرح شدن پرونده در کمیسیون ماده صد به صورت بام 

.تهرانی  را دارد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی  

:116.66 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 13.59  مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.59 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 13.59 مترمربع -3
 اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 13.59 مترمربع -4

اضافه بنا در تراز بام از بابت توسعه راه پله و آسانسور به مساحت 6.27 مترمربع و اجراي -5
 بام تهرانی به مساحت 56.03 مترمربع کال به مساحت 62.30 مترمربع

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش مساحت راه پله و افزودن به بناي مفید در  -6
 طبقات اول تا سوم   مجموعاً  به مساحت 19.59 مترمربع

سال وقوع تخلف 1399 می باشد
.فعال  کسري پارکینگ ندارد-

راه پله آسانسور در زمان پروانه بصورت باکس لیکن در وضع موجود و برابر نقشه هاي ارائه 
شده فاقد پاگرد میباشد

قابل ذکر است ملک مورد نظر به صورت سه طبقه روي پیلوت بوده و براساس ضوابط طرح 
تفصیلی اجراي شیروانی براي ساختمانهاي مسکونی تا 5 طبقه روي پیلوت الزامی می باشد 
.ولیکن در ساختمان مزبور برخالف ضوابط طرح تفصیلی بام تهرانی احداث گردیده است
براساس نقشه  معماري ارائه شده داراي کسري  فضاي سبز به مساحت 9.63 متر مربع و 

کسري حد نصاب فضاي باز به مساحت 16 متر مربع می باشد
با عنایت به عدم کف سازي و مرحله ساختمانی  در خصوص ارتفاع پیلوت  ، تعداد واحد ها و 
به تبع آن  کسري فضاي باز احتمالی  و همچنین کسري پارکینگ متعاقبا اظهار نظر مجدد 

.میگردد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نگردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
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با توجه به عملیات ساختمانی و عدم اتمام آجر چینی و مشخص نبودن تعداد واحد ها  ،  
 .کسري فضاي سبز و باز و کسري پارکینگ  مجددا قابل بررسی می باشد

الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 78.83% درصد بوده و 
.سطح اشغال وضع موجود 100% درصد می باشد

رعایت 2 متر حیات خلوت نگردید و در این قسمت بازشو نیز ندارد
مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

////////////////////////
با توجه به نامه دبیرخانه کمیسیون ماده 100  به شماره ش ر - 196467 - 1399 مورخ 
1399/10/09 و تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 2/9/15428 مورخ 1399/10/06 گزارش 

فوق به روررسانی گردید
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 قدمت بنا، 

ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2.25
 برابر ارزش معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 88,825,733(هشتاد و  

هشت میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار و  هفتصد و  سی و  سه) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 61.04  2.25
 

510300  , 1380
 , 1385
 , 1390

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/11 2/99/15929 تجدید 
نظر

خیابان 22 
بهمن 

-کوچه عطا 
آفرین 
-روبروي 
آژانس 
الکانی

2-2-10041-47-1-0-0 46
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

26,021,250(بیست و  شش میلیون و  بیست و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال 
صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

520425  , 1385 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده به صورت یک دستگاه آپارتمان به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 
.17 واحد مسکونی داراي گواهی پایانکار به شماره 7674 مورخ 1375/10/04 می باشد
در وضع موجود با توجه به بازدید صورت گرفته داراي تخلفات در مشاعات به شرح زیر می 

:باشد
تبدیل بخشی از پیلوت و پارکینگ قطعه 29 به آسانسور به مساحت 5.43 مترمربع در  -1
همکف، 3.23 مترمربع در طبقه اول و به مساحت 3.23 مترمربع در طبقه دوم  (سال وقوع 

(1390
الزم به ذکر است به مساحت 1.22 مترمربع از آسانسور در طبقه همکف در محدوده پارکینگ 

.قطعه 29 تفکیکی می باشد
تخریب انباري قطعه 5 تفکیکی و احداث سرویس بهداشتی به جاي آن به مساحت 2.57  -2
مترمربع (تبدیل انباري به سرویس) و احداث انباري اختصاصی به مساحت 3.92 

مترمربع(تبدیل پیلوت به انباري اختصاصی) در پیلوت (سال وقوع 1380)( مربوط به واحد 
غیر و متعلق قطعه 40 تفکیکی )

احداث بارانداز پارکینگی در محوطه مشاعی و به صورت فلزي متصل به ساختمان در 4  -3
قسمت به مساحت هاي 15.20 مترمربع،به مساحت 3.40 مترمربع، به مساحت 10.85 مترمربع 

و به مساحت 13.21 مترمربع (سال وقوع 1385)
الزم به توضیح است سایر پارکینگ هاي موجود در پیلوت با توجه به تخلفات مزبور  -4
.منطبق با جانمایی نقشه تفکیکی بوده و تغییر در آن ها صورت نگرفته است

لذا درخصوص قرارگیري آسانسور در محدوده پارکینگ قطعه 29 ابعاد پارکینگ مزبور به  
عرض 3.10 متر عرض در 4.5 متر طول بوده که با توجه به احداث آسانسور و عدم وجود ابعاد 

.استاندارد لذا مشمول یک باب کسري پارکینگ می گردد
.به استناد به خط پروژه شماره 1866 فاقد عقب نشینی می باشد

.ساختمان به صورت 4 طبقه روي پیلوت می باشد
حالیه متقاضی به جهت دریافت استعالم عدم مسیر دفترخانه واحدهاي آپارتمانی موجود در 

.پالك،درخواست بررسی تخلفات را دارد
**************************************

با توجه به تصمیم شماره 2/99/15474 مورخ 1399/08/17 شعبه یک کمیسیون محترم ماده 
صد در خصوص جلب رضایت تمامی مالکین مشاعی، صرفا رضایت بخشی از مالکین ارائه 
گردیده است لذا در این خصوص در صورت صالحدید نیاز به استعالم از واحد حقوقی می 

.باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه دو  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 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 3,150,000(سه میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3  0.5
 

2100000  , 1399 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/19 2/99/15931 بدوي سوخته -
تکیه-مطهر
ي-رفیع - 
حجتی

2-3-10200-25-1-0-0 46
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از  عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1 55000  , 1359  عدم رعایت عقب نشینی

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.

ردتخلف 153 55000  , 1359 بناي مسکونی در حد  تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه به شماره 1059 و به مساحت 
.395.30 مترمربع برابر سند مالکیت می باشد

از بابت اعیان به مساحت 156 مترمربع بالمانعی ارایه نشد.(از مساحت مذکور به میزان 153 
مترمربع داراي سال تخلف با توجه به فیش برق ارایه شده 1359 و به مساحت 3 مترمربع 

داراي سال تخلف 1399 می باشد.)
.اعیان فوق کال داخل تراکم می باشد

همچنین بدون مجوز شهرداري اقدام به تعمیرات جزیی شامل :کفسازي،کاشی کاري،تعویض 
.درب و پنجره و... نموده است

بر اساس خط پروژه شماره 457 به مساحت تقریبی 1 متر مربع از عرصه در مسیر تعریض 
. قرار دارد

مساحت اعیان و عرصه وضع موجود مندرج در جدول کاربریها با استناد به کروکی نقشه 
.برداري ارایه شده می باشد

الزم به ذکر است حد شرقی به کوچه خاص مشترکی ذکر شده که مطابق خط پروژه فوق 
.الذکر به بن بست 6 متري می باشد
//.استعالم عدم مسیر دفترخانه دارد

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

151,035,626(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  سی و  پنج هزار و  ششصد و  بیست و 
 شش) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 61.78  2.5
 

2100000  , 1376
 , 1399

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/20 2/99/15932 تجدید 
نظر

باقرآباد -
سعدي-خط 
ماشین-پنج
م-بن 
چهارم

2-1-10022-8-1-0-0 46
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در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

21.28  0
 

130000  , 1375  عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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توضیحات بازدید احتراما پیرو گزارش شماره 2/441/206-99/4/4 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق بصورت یکباب خانه ویالئی قدیمی ( در 

خصوص بالمانع نیاز به ارائه مدارك از سوي مالک میباشد ) وضع موچود مالک بدون مجوز از 
شهرداري و عدم توجه به اخطاریه هاي مکرر ماموران شهرداري مبادرت به  احداث بنا  ي 
جداساز  با سازه فلزي در قسمت حیاط اقدام نموده است با توجه به عدم همکاري مالک در 
خصوص ارائه مدارك و عدم ورود به داخل ملک ابعاد مساحت اعالم شده اعیان  در جدول 
کابریها بصورت  تقریبی بوده پس از ارائه مدارك و بازدید از داخل ملک قابل بررسی خواهد 

: بود .با توجه به عدم همکاري موارد تخلف به شرح زیر است
مساحت عرصه بسطح تقریبی 218 متر مربع و مساحت اعیان قدیمی بسطح تقریبی 120  -1
متر مربع کال داخل تراکم ( سال محاسبه تخلف تقریبی 1370  در خصوص سال محاسبه پس 

از ارائه مدارك و بازدید از محل قابل بر رسی خواهد بود )
احداث بناي جداساز بسطح تقریبی 50 متر مربع (از این مقدار به مساحت 21/7 مترمربع  -2

داخل تراکم و به مساحت 28/30 مترمربع خارج تراکم)
 به جهت احداث بناي جدید داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی -3

 سال محاسبه براي  آیتم 2و3 مربوط به سال 1399 میباشد

براساس خط پروژه شماره 16160 بسطح تقریبی 17/28 متر مربع از حد شمال و بسطح 
.تقریبی 4 متر مربع از حد جنوب در تعریض میباشد

الزم بذکر است : با توجه به عدم همکاري مالک گزارش  بصورت تقریبی و خارج از ملک 
بصورت حدودي برداشت گردیده و جهت تعیین  مساحت دقیق  و آیتم هاي دیگر خالف که 
قابل رویت نمیباشد  پس از ارائه  نقشه هاي معماري وکروکی نقشه برداري ممهور به مهر 
     .سازمان نظام مهندسی از سوي مالک و بازدید از داخل ملک  متعاقبا اعالم میگرد

------------------------------------------------
احتراماعطف بنامه شماره 202401-99/10/16 کمیسیون محترم شعبه (3) طی بازدید بعمل 
امده از پالك فوق بهمراه مالک بصورت یکباب ساختمان مسکونی 1/5 طبقه به استناد 
مدارك ارائه شده داراي خط عادي ( نسقی ) که بر روي آن پروانه ساختمانی بشماره 
297-75/12/28 بصورت 1/5 طبقه شامل همکف پارکینگ بسطح 43/87 متر مربع و 
مسکونی بسطح 57 متر مربع و نیم طبقه بسطح 43/87 متر مربع کال بسطح144/74 متر 
مربع از شهرداري صادر گردید پایانکار دریافت ننموده است. حالیه برابر کروکی نقشه 
برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس کامبیز هاللی داراي پروانه 
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اشتغال بشماره 00002-600-26 عضو سازمان نظام مهندسی مساحت کل عرصه را بسطح 
245/05 متر مربع و مساحت کل اعیان را بسطح  183/50 متر مربع   شامل بسطح 151/14 
متر مربع  ( از این مقدار 32/36 متر مربع پارکینگ وبسطح 11/91 متر مربع ایوان مسقف و 
سرویس جداسازبسطح  1/91 متر مربع  مابقی بسطح 104/96متر مربع) و مساحت نیم طبقه 
را بسطح 32/36 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است. با توجه به مساحت پروانه صادره که 
بسطح 144/74 متر مربع بوده و مطابقت آن با کروکی نقشه برداري ارائه شده  بسطح 
183/50 متر مربع  داراي کاهش بنا   بسطح 11/51 متر مربع و افزایش بنا بسطح 50/27 متر 

:مربع میباشد مغایرت به شرح زیر است
اضافه بنا در همکف به مساحت 48/36 مترمربع (از این مقدار به مساحت 22/36  -1
مترمربع با سال وقوع 1376 و به مساحت 26 مترمربع به صورت توسعه جدیدي در سال 

(1399
تبدیل مساحت پیلوت به زیربناي مفید مسکونی در طبقه همکف به مساحت 11/51  -2

.مترمربع
اضافه بنا به صورت احداث سرویس بهداشتی جداساز در حیاط به مساحت 1/91 مترمربع -3
برابر پروانه صادره مساحت پارکینگ مسکونی در نیم طبقه   بسطح 43/78 متر مربع   -4
بوده و مطابقت آن با کروکی نقشه برداري بسطح 32/36 متر مربع اعالم شده داراي کاهش 

 بنا بسطح 11/51 متر مربع میباشد
.کسري پارکینگ ندارد

براساس خط پروژه شماره 16160 بسطح تقریبی 17/28 متر مربع از حد شمال و بسطح 
.تقریبی 4 متر مربع از حد جنوب در تعریض میباشد

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

33.6  0
 

455625  , 1386 1399/12/20 عدم رعایت عقب نشینی 2/99/15936 بدوي خیابان 
الکانی-خیاب
ان ضیابري 
-کوچه 
-استاد صبا

2-2-10032-21-1-1-0 46
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

25,932,662(بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار و  ششصد و  شصت و  
دو) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.95  2
 

329063  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 
126.45 مترمربع در طبقه همکف قطعه اول تفکیکی برابر سند مالکیت، داراي بالمانع شماره 
2/33/6819 مورخ 1376/05/13 مندرج در جدول سوابق بوده و حالیه و با استناد به کروکی 
نقشه برداري ارایه شده داراي اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 29.95 مترمربع 

می باشد.(سال تخلف 1386)

با استناد به خط پروژه شماره 1124 داراي عقب نشینی به مساحت تقریبی 33.60 مترمربع از 
//.وضع موجود می باشد
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در خصوص تخلف ساختمانی اکبر طباخ موضوع گزارش شهرداري منطقه - رشت 
مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 28.81 مترمربع، به 

منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 241418 مورخ 99/12/5  

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
9507300000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,901,460,000(یک میلیارد و  نهصد و  یک 

میلیون و  چهارصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 28.81  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/13 2/99/15940 بدوي سید 
ابوالقاسم-ب
ن بست 
برزگر

2-2-20124-273-1-0-0 46
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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 

299,107,200(دویست و  نود و  نه میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 44.51  2
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما پالك فوق داراي اصالح پروانه ساختمانی به شماره درخواست 323754 مورخ 
1398/04/22 به صورت 5 طبقه روي پیلوت در 13 واحد مسکونی به مساحت کلی 1830.40 

.مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 187.86 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.16 مترمربع (الزم به ذکر است مساحت 33.78  -1
مترمربع ذکرشده در جدول کاربریها مربوط به سایه کنسول رو به حیاط می باشد و تخلف 
ساختمانی محسوب نمی گردد و با اخذ عوارض به عنوان زیربنا محسوب می گردد)

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 36.94 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 36.94 مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 36.94 مترمربع -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 36.94 مترمربع -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 36.94 مترمربع -6
کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 11.40 مترمربع -7

داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 52.59 مترمربع -8
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)   -9

به مساحت 7.57 مترمربع
.کاهش تعداد واحدهاي مسکونی از 13 واحد به 10 واحد مسکونی -10

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما در حال اجرا است -11
.کسري فضاي باز ندارد -12

با توجه به تخلفات مزبور منجر به کسري فضاي سبز به مساحت 32.74 مترمربع  -13
.گردیده است

.با توجه به نقشه هاي معماري کسري پارکینگ ندارد -14
الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

از بابت اضافه بنا به مساحت 150.92 مترمربع و بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به 
واحد تجاري به مساحت 23.78 مترمربع داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد طی 

صورتجلسه به شماره راي 2/98/14009 مورخ 1398/10/28 و راي کمیسیون تجدید نظر به 
.شماره 2/99/15048 مورخ 1399/05/07 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد
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اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 36.94 مترمربع -1
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی( 5 مترمربع)   -2

به مساحت 7.57 مترمربع
داراي بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 28.81 مترمربع -3

.بندهاي 1 و 2 با سال وقوع 1398 و بند 3 سال وقوع 1399 می باشد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 54/20 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 61/22 درصد می باشد.(به میزان 7/02 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

.حالیه متقاضی درخواست استعالم بانک دارد
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 ااي دوم با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 886,452,000(هشتصد و  هشتاد و  شش میلیون و  
چهارصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 105.53  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/24 2/99/15945 بدوي حاجی 
آباد-کوچه 
موحد
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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 1  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث طبقه مازاد سوم به موجب نظریه شماره 255842 مورخ 99/12/23 
مبنی بر تایید استحکام بنا  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
747,532,800(هفتصد و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد و  سی و  دو هزار و  

هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 74.16  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/99/20 مورخ 1399/03/10 به صورت 
2 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 439.87 مترمربع صادر گردیده 

.است
حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري  می باش و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج به مساحت کلی 179.69 متر مربع  به شرح 

:زیر میباشد
اضافه بنا  در همکف به مساحت 34.66 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 34.66 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 36.21 متر مربع-3

 کاهش بنا در راه پله اسانسور در زیرشیروانی به مساحت 8.13 متر مربع-4
 عدم اجراي انباري و راهرو در زیرشیروانی به مساحت 22.51 متر مربع-5

اضافه بنا بصورت یک طبقه مازاد در تراز زیرشیروانی به مساحت 74.16 متر مربع که از -6
.این مقدار به مساحت 7.51 متر مربع بصورت تراس غیرمسقف میباشد

کاهش تعدا واحد مسکونی از دو واحد به یک واحد در طبقه اول-7
بناي مازاد برتراکم از بابت افزایش تعداد واحد مسکونی از یک واحد مسکونی به دو واحد -8

 مسکونی  در طبقه دوم به مساحت 37.43 متر مربع
عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت به طول 5.64 متر-9

ابعاد پاسیو در کمترین قسمت  3.49 *2.21 متر بوده لذا رعایت حداقل ابعاد و مساحت  -10
.نمی گردد

با توجه به تخلفات صورت گرفته به مساحت 8.63مترمربع کسري فضاي سبز و به  -11
 .مساحت 17.32 متر مربع کسري فضاي باز را دارد

سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 70% و با توجه به تخلفات صورت گرفته %88.60 
 .میباشد

سال وقوع تخلف 1399
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
.غرس حداقل یک اصله درخت درخت به ازاي هر واحد مسکونی الزامی است

 .با توجه به ارائه نقشه وضع موجود کسري پارکینگ ندارد 
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد و نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
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.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد
*********************************************************
*********************************************************

********************************************
شایان ذکر است که با توجه به بررسی بعمل امده طبقه نقشه هاي پروانه بصورت عقب ساز 
بوده که با توجه به تخلفات فوق الذکر عقب ساز رعایت نگردیده و  بخشی که بصورت 

 .کنسول اجرا شده در محدود زمین بوده و کنسول به شارع عام ندارد
با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 242812 مورخ 1399/12/6  و نظر به 
تصمیم کمیسیون محترم ماده صد طی  شماره 2/99/15821 مورخ 1399/12/02 که بپیوست 
بوده بررسی بعمل آمده و سطح اشغال در گزارش موجود میباشد و گزارش مورد تایید 

 .میباشد

با توجه به اینکه راي شماره 2/99/15891  مورخ 99/12/4   بصورت بدوي  
صادرگردیده که می بایست بصورت  تجدید نظر  صادر می شد لذا ضمن اصالح فرم 
راي و حفظ مفاد راي ازبدوي  به تجدیدنظر  اصالح میگردد . دادن رونوشت از راي 

قبلی بدون راي اصالحی ممنوع می باشد. 

ردتخلف 128.39  0
 

55000  , 1362 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/16 2/99/15946 تجدید 
نظر

باقرآباد- -
روبروي 
مسجد 
--باقریان 
- بن بست 
اول

2-1-10011-33-1-0-0 471
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما عطف بنامه شماره 64877-99/4/17 کمیسیون محترم شعبه ( 5) طی بازدید بعمل 
آمده از پالك فوق بصورت یکباب خانه ویالئی برابر مدارك ارائه شده داراي برگ اسناد 
رسمی تک برگی  از نوع سند جاره زمین مورد اجاره ششدانگ یکقطعه زمین از  اعیان 
یکباب خانه به پالك ثبتی شماره 3210/1 اشاره و بشماره 42818-1340/4/15 در دفترخانه 
شماره 23 رشت ثبت گردیده  است. (   سند اجاره زمین  فاقد مساحت و ابعاد بوده )
وضعیت موجود بر روي زمین فوق  یکباب ساختمان ویالئی احداث گردیده که از بابت آن 
بالمانعی از سوي مالک و یا شهرداري رویت نگردیده است همچنین بر روي پالك فوق 

تعمیراتی شامل سیمانکاري تعویض قسمتی از سربندي مشمول تعمیرات کلی میگردد اقدام 
شده است. برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس 
حامد صدیقی  کیسمی  داراي پروانه اشتغال بشماره 24969-6001-11 عضو سازمان 

نظاممهندسی  مساحت عرصه را بسطح 294/12 متر مربع و مساحت اعیان را بسطح 118/05 
متر مربع و مساحت انباري جداساز را بسطح 10/34 متر مربع  کال بسطح 128/39متر مربع 

:ترسیم و اعالم نموده است. موارد تخلف به شرح زیر است

با توجه به مساحت عرصه بسطح 294/12 متر مربع  مساحت کل  اعیان بسطح 128/39  -1
متر مربع کال داخل تراکم  بوده سال محاسبه تخلف برابر فیش برق منضمه مربوط به سال 

.1362میباشد

.برابر خط پروژه شماره 2704 فاقد عقب نشینی میباشد

471

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
241086مورخ مورخ 99/12/05کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مابه التفاوت  را به مبلغ 50.437.200.000ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 10,087,440,000(ده میلیارد و  هشتاد و  هفت میلیون و  

چهارصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 5.01  0
 

3360000  , 1397
 , 1398

تبدیل غیر مجاز 1399/12/16 2/99/15950 بدوي رشت- فاز 
دوم ضیابري 
بر اصلی 
جنب کوچه 
اشرف

2-2-10162-34-1-0-0 47
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 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:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در زیرزمین و طبقات وطبقه مازاد ششم با توجه به نظریه 
کارشناسی بشماره 241086 مورخ 99/12/05 با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 3,449,476,800(سه میلیارد و  چهارصد و  چهل و  نه میلیون و  
چهارصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 342.21  3
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 2/99/15950 بدوي رشت- فاز 
دوم ضیابري 
بر اصلی 
جنب کوچه 
اشرف

2-2-10162-34-1-0-0 47
2
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 59 مورخ 1396/03/13 به صورت 5 
طبقه روي مغازه و زیرزمین در 29 واحد مسکونی و 1 واحد تجاري به مساحت کلی 
.4367.47 مترمربع صادر گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:1275.40 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 363.31 مترمربع -1
 اضافه بنا در همکف به مساحت 332.15 مترمربع -2

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 134.28مترمربع -3
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 82.56 مترمربع -4
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 40.98 مترمربع -5

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 29.81 مترمربع -6
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 163.90 مترمربع -7

اضافه بنا در طبقه ششم از بابت احداث طبقه مازاد به مساحت 128.41 مترمربع -8
کاهش بنا از بابت عدم اجراي انباري زیرشیروانی به مساحت 71.82 مترمربع -9

کاهش بنا در راه پله به آسانسور و راهرو به مساحت 38.05 مترمربع -10
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري در همکف به مساحت  758.29  -11

مترمربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در طبقه اول به مساحت   -12

516.12 مترمربع
.رعایت 1/20 سرویس بهداشتی مغازه ها نمی گردد -13

تعداد واحدهاي مسکونی از 29 به 26 واحد کاهش و تعداد واحدهاي تجاري از 1به 6 باب  -14
.افزایش یافته است

.داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی و سی باب کسري پارکینگ تجاري می باشد -15
.تراکم اعطایی ندارد

.نورگیر زیرزمین اجرا نشده است
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.90 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 92.94 درصد می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است

از بابت اضافه بنا به مساحت 945.89 مترمربع ،تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 
1296.71 مترمربع ، تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت  3.27 مترمربع، عدم 
رعایت حداکثرمساحت انباري زیرشیروانی به مساحت 17.79 مترمربع و 30 باب کسري 
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پارکینگ تجاري داراي راي بدوي کمیسیون ماده 100 به شماره 2/97/13172 مورخ 
:1397/12/18 بوده و حالیه داراي ما به التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 9.33 مترمربع(همزمانساز- سال  تخلف 1397) -1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 19.77 مترمربع(همزمانساز- سال  تخلف 1397) -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 41.35 مترمربع(سال تخلف 1398) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 11.17 مترمربع(سال تخلف 1398) -4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 29.81 مترمربع(سال تخلف 1398) -5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 102.37 مترمربع(سال تخلف 1398) -6

اضافه بنا در طبقه ششم از بابت احداث طبقه مازاد به مساحت 128.41 مترمربع(سال  -7
تخلف 1398)

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.70 مترمربع(نسبت به راي) -8
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل پیلوت به تجاري در همکف به مساحت  0.01  -9

مترمربع(همزمانساز- سال  تخلف 1397)
کاهش بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در طبقه اول به  -10

مساحت  22.31 مترمربع(نسبت به راي)
تعداد واحدهاي تجاري از 1به 6 باب افزایش یافته است.(سال تخلف 1398) -11

داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال تخلف 1398) -12
کاهش تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی به مساحت  3.27 مترمربع (نسبت به راي)  -13
کاهش مساحت عدم رعایت حداکثرمساحت انباري زیرشیروانی به مساحت 17.79  - 14

//مترمربع (نسبت به راي)
درخصوص کسري پارکینگ راي بدوي  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها 
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده 

میلیون ) ریال تایید میگردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/16 2/99/15951 تجدید 
نظر

پیرسرا-نب
ش بن بست 
سهیل

2-2-10051-43-1-0-0 47
3

درخصوص اضافه بناي مسکونی راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 277,884,000(دویست و 

 هفتاد و  هفت میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري عیناً تایید میگردد.

جریمه 29.88  3
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي ، به موجب نظریه  شماره 246792 
مورخ 99/12/12هیات  کارشناسان رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ5.312.500.000 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 1,062,500,000(یک میلیارد و  شصت و  دو میلیون و  پانصد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 27.5  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/12/16 2/99/15951 تجدید 
نظر

پیرسرا-نب
ش بن بست 
سهیل

2-2-10051-43-1-0-0 47
3

در خصوص افزایش واحد راي بدوي عیناً تایید میگردد. ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/166 مورخ 1397/12/29 بصورت 
1طبقه بر روي پیلوت به انضمام  مغازه و بالکن تجاري و زیرشیروانی  در 1 واحد مسکونی  و 

 .دو واحد تجاري  به مساحت کلی 327.7 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم  به مساحت کلی 26.21 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 5.74 متر مربع -1
اضافه بنا  در نیم طبقه  به مساحت 12.6متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه اول به مساحت 6.54 متر مربع-3

اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 1.33متر مربع-4
تبدیل مسکونی به تجاري (توسعه مساحت دو باب مغازه در همکف ) به مساحت 27.5 -5

 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی  به مساحت 3.67 متر -6

 مریع
بناي مازاد بر تراکم از بابت اضافه نمودن واحد مسکونی در طبقه اول (تبدیل قسمتی از -7
بالکن تجاري به مسکونی و اضافه نمودن آن به اتاق مورد نظر و نتیجتا ایجاد یک واحد 

 مسکونی) به مساحت 37.59 متر مربع
عدم رعایت 2 متر عقب ساز درضلع جنوب به طول 4.81 متر (در این حد بازشو ندارد)-8

با توجه به تخلفات فوق الذکر نیاز به 2 باب پارکینگ مسکونی و 2 باب پارکینگ تجاري  -9
بوده که  1 باب پارکینگ مسکونی را با توجه به نقشه برداري ارائه داده شده  داشته و در 
زمان پروانه عوارض  1 باب پارکینگ تجاري پرداخت  نموده لذا با توجه به توضیحات  یاد 

 .شده حالیه دو  باب کسري پارکینگ تجاري دارد
شایان ذکر است که به مساحت 0.49 متر مربع از مساحت بالکن تجاري کاهش و به -10

 . مساحت مسکونی اضافه شده است
سطح اشغال مجاز  طبق پروانه صادره 83.53% بوده و با توجه به وضع موجود %87.85 

 .میباشد
.قابل ذکر است تعداد واحدهاي مسکونی از یک به دو افزایش یافته است

*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
مشمول نما و منظر شهري میگردد و لی با توجه به مرحله ساختمانی  هنوز نما اجرا نشده 

47
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، در خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول 
پروانه، ضرورتی بر قلع بنا نمی باشد لذا 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 31,590,000(سی و  یک میلیون و  پانصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 5.85  1
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 2/99/15952 تجدید 
نظر

سید 
ابوالقاسم-ك
وچه فاطمی

2-2-20111-11-1-0-0 47
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 1.5 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
202,500,000(دویست و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1.5
 

5400000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به مشهودات اعضاي کمیسیون 
در بازدید از ملک موردنظر، تخلف مالک در تبدیل پیلوت به مغازه 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 248383 مورخ 99/12/13 
(ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 000, 8,000,000 

ریال تعیین و براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد 
لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,600,000,000(یک میلیارد و  

ششصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 47.02  0
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/98/124 مورخ 1398/11/03 به 
صورت 4 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی  به مساحت کلی 723.85 مترمربع صادر 

.گردیده است.حالیه ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:137.61 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 26.01 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 27.81 مترمربع(از این مقدار به مساحت 1.80 مترمربع  -2
بصورت تجاوز به شارع در حد غربی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 27.81 مترمربع(از این مقدار به مساحت 1.80 مترمربع  -3
بصورت تجاوز به شارع در حد غربی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 27.81 مترمربع(از این مقدار به مساحت 1.80  -4
مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد غربی می باشد.)

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 27.81 مترمربع(از این مقدار به مساحت 1.80  -5
مترمربع بصورت تجاوز به شارع در حد غربی می باشد.)
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.36 مترمربع  -6

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی(به کسر آیتم 6) به   -7
مساحت 5.49 مترمربع

بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 47.02 مترمربع  -8
بناي مازاد برتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت   -9

1.36 مترمربع(این آیتم بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود.)
تعداد واحدهاي مسکونی از 3 به 4 واحد افزایش یافته فلذا داراي بناي مازاد بر تراکم از  -10

.بابت افزایش تعداد واحد به مساحت 116.71 مترمربع می باشد
به مساحت 17.98 مترمربع کسري فضاي سبز دارد.(الزم به ذکر است مطابق ضوابط  -11
طرح تفصیلی این فضا غیرقابل فروش و جریمه بوده و صدور پایان کار منوط به اجراي آن 

خواهد بود.)
داراي کسري فضاي باز به مساحت 37.77 مترمربع می باشد.(توضیحا کسري فضاي باز  -12

و سبز به علت تخلفات فوق الذکر حادث شده اند.)
ارتفاع پیلوت در وضع موجود 3.20 بوده و رعایت ارتفاع مجاز پیلوت بمیزان 2.40 متر  -13

 .در زمان پایان کار الزامیست
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(یک باب پارکینگ حاشیه اي در حد -14

شرقی مطابق پروانه رعایت می گردد.)
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الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 75.38 درصد بوده و سطح 
.اشغال وضع موجود 89.85درصد می باشد

.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا شده است
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

از بابت اضافه بنا به مساحت 137.25 مترمربع داراي راي کمیسیون بدوي شماره 
:2/99/15049 مورخ 1399/05/12 بوده و حالیه داراي مابه التفاوت به شرح ذیل می باشد

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 0.36 مترمربع(سال تخلف 1399)  -1
بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري زیرشیروانی(به کسر آیتم 6) به   -2

مساحت 5.49 مترمربع(سال تخلف 1399)
بناي مازاد برتراکم از بابت تبدیل پیلوت به مغازه به مساحت 47.02 مترمربع(سال تخلف   -3

(1399
بناي مازاد برتراکم از بابت عدم رعایت حداکثر مساحت انباري زیرشیروانی به مساحت   -4

1.36 مترمربع(این آیتم بایستی صرفا بصورت درآمدي پرداخت شود.)
//داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال تخلف 1399)-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 504,000,000(پانصد و  چهار میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/18 2/99/15953 بدوي خیابان 
حافظ-چهار
راه 

استانداري 
قدیم-بستن
ي فروشی

2-2-20094-6-1-0-0 47
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره248208مورخ99/12/13کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 8.481.000.000 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 1,696,200,000(یک میلیارد و  ششصد و  نود و  شش 

میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 124.2  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 1,761,177,600(یک میلیارد و  هفتصد و  شصت و  یک میلیون و  
یکصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 174.72  3
 

3360000  , 1398
 , 1399

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص  تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 4  0
 

3360000  , 1398
 , 1399

افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/54 مورخه 1398/05/23 بصورت 5 طبقه روي مغازه، بالکن و نیم طبقه مسکونی 
همجوار بالکن به انضمام انباري زیرشیروانی در 1واحد مسکونی و 2 واحد تجاري و به 

.مساحت کلی 1153.71 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 168.67 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.38 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.کاهش بنا در نیم طبقه به مساحت 15.44 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 23.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -3
.اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 23.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -4
.اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 23.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -5

.اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 23.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -6
.اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 23.94 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -7
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 31.59 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -8

بنا مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در نیم طبقه به مساحت 31.36 -9
. مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -10
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 6.05 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه 
پله 2.67 متر است).(الزم به توضیح است از کل این مقدار به مساحت 2.42 مترمربع سال 
وقع تخلف آن 1398 و مابقی به مساحت 3.63 مترمربع سال وقوع تخلف آن 1399 می 

.باشد)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 1.06 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -11
.انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -12

داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 580.84 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -13
.مسکونی از 1 واحد به 5 واحد.(سال وقوع تخلف 1398)

.تبدیل 2 واحد تجاري به 4 واحد تجاري.(سال وقوع تخلف 1398) -14
با توجه به پرداخت 1 باب کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه، داراي 3 باب  -15

.کسري پارکینگ تجاري می باشد.(سال وقوع تخلف 1398)
همچنین با توجه به اضافه نمودن عرض و تعداد درب، بدون حذف پارك حاشیه اي، مشمول 
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.پرداخت عوارض درآمدي 3 باب کسري پارکینگ مسکونی می گردد
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -16
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -17

مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -18
.است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 22.08 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي سبز و  به مساحت 41.17  -19
.مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز می باشد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 79.07 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -20
.موجود 86.94 درصد می باشد

با توجه به مرحله ساخت آجر چینی کلیه واحد هاي تجاري فاقد فعالیت شغلی می  -21
.باشند

.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 به مساحت 61.71 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 999,702,000

(نهصد و  نود و  نه میلیون و  هفتصد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 61.71  3
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/19 2/99/15954 بدوي بلوار -
منظریه--ع
باس 
رشیدي 
-بن جردن

2-3-10057-25-1-0-0 47
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید بر روي ملک فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/99/113 مورخ 1399/08/08 به صورت 4 
طبقه روي پیلوت در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 1296.67 مترمربع صادر گردیده 
است.حالیه ساختمان در مرحله میلگردگذاري فنداسیون بوده و طی بازدید بعمل آمده و با 
استناد به نقشه هاي معماري ارایه شده به عمق تقریبی 3.35 متر و به مساحت تقریبی 
61.71 مترمربع بیشتر از سطح اشغال مدلول پروانه(همباد اعیان ملک حد غربی) در حال 
میگردگذاري بوده ولی با توجه به مرحله ساختمانی و عدم میلگردگذاري ستونها اظهارنظردر 

.خصوص سایر تخلفات امکان پذیر نمی باشد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65.47 درصد بوده و سطح اشغال وضع 

.موجود 82.09 درصد می باشد
الزم به ذکر است پالك مجاور شرقی شکایتی را از ملک فوق در خصوص اشراف دید و 
ممانعت از تابش نور و ایجاد سایه طی نامه هاي ثبت اتوماسیون شهرداري مرکز به شماره 
182799 مورخ 1399/09/20 ، 196142 مورخ 1399/10/09 و شماره ثبت اتوماسیون 

شهرداري منطقه دو به شماره 161200 مورخ 1399/08/20 (طی پرونده شماره 350240) ارایه 
.نموده است

الزم به توضیح است اعیان پالك شاکی با اعیان در حال ساخت پالك متشاکی(در صورت 
//.وقوع تخلف) در حدود 4 متر فاصله دارد

47
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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 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 3,631,404,000(سه میلیارد و  ششصد و  سی و  یک میلیون و  

چهارصد و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 432.31  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/12/18 2/99/15964 بدوي آفخرا-بعداز 
آموزش و 
پرورش

2-2-20130-113-1-0-0 47
7

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 42.41  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك ارائه شده توسط متقاضی پروانه ساختمانی شماره 5 مورخه 
1396/02/09 بصورت 4  طبقه روي پیلوت و مغازه به انضمام انباري زیرشیروانی در 4 واحد 
.مسکونی و 2 واحد تجاري به مساحت کلی 1261.04 مترمربع صادر گردیده است

حالیه عملیات ساختمانی در مرحله آجرچینی و سربندي بوده و با توجه به ارائه کروکی نقشه 
برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 402.32 مترمربع بر خالف مدلول 

:پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 37.93 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1

.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 75.77 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 76.30 مترمربع.(در این طبقه با توجه به اینکه کنسول  -3
در زمان صدور پروانه بر اساس راي کمیسیون ماده 5 دریافت و از آن عدول نمود جزء مجاز 

.پروانه محسوب نگردید).(سال وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 76.30 مترمربع.(در این طبقه با توجه به اینکه  -4
کنسول در زمان صدور پروانه بر اساس راي کمیسیون ماده 5 دریافت و از آن عدول نمود 

.جزء مجاز پروانه محسوب نگردید).(سال وقوع تخلف 1398)
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 118.3 مترمربع که از این مقدار به مساحت 24.18  -5
مترمربع بصورت تراس روباز می باشد.(ضمنا به مساحت 67.31 مترمربع بصورت عدم رعایت 

.دو متر عقب سازي می باشد).(سال وقوع تخلف 1398)
.اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 17.72 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -6

داراي بناي مازاد بر تراکم از بابت کاهش فضاي راه پله و آسانسور و اضافه نمودن به  -7
فضاي مسکونی در طبقات مجموعا به مساحت 21.92 مترمربع.(ضمنا عرض وضع موجود راه 

.پله 2.92 متر است).(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم بصورت افزایش مساحت انباري زیرشیروانی به نسبت پروانه  -8

.صادره به مساحت 8.07 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398)
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 5.84 مترمربع بابت عدم رعایت حداکثر مساحت  -9
انباري (5 مترمربع).(این آیتم صرفا مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد).(سال وقوع 

.تخلف 1398)
بناي مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 110.18 مترمربع.(سال وقوع  -10
تخلف 1398) (قابل ذکر است  با توجه به اینکه دو باب مغازه  مجموعا به مساحت 30 
مترمربع در زمان صدور پروانه بر اساس راي کمیسیون ماده 5 دریافت و از آن عدول نمود 

جزء مجاز پروانه محسوب نگردید)
.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -11
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داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 506.6 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -12
.مسکونی از 4 واحد به 8 واحد.(سال وقوع تخلف 1398)

.تبدیل 2 واحد تجاري به 4 واحد تجاري.(سال وقوع تخلف 1398) -13
داراي 2 باب کسري پارکینگ تجاري و 3  باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.(سال  -14

.وقوع تخلف 1398)
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -15

.مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري نمی گردد -16
مطابق تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت به مساحت 42.41  -17
مترمربع، به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد.(سال وقوع 

.تخلف 1398)
:همچنین داراي راي بند 16 مورخه 1394/03/27 کمیسیون ماده 5 به شرح زیر می باشد
با توجه به شکل نامناسب زمین با درخواست احداث زیرزمین مخالفت گردید. با عنایت به 
تقاضاي اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان رشت طی نامه شماره90/1093751 مورخ 
90/12/14 و با رعایت مفاد نامه هاي شماره 932/14150/40 مورخ93/1/31 و شماره 

932/14150/1037 مورخ 1393/09/20 اداره کل میراث فرهنگی ,صنایع دستی و گردشگري 
استان گیالن با احداث بنا با رعایت 2 متر عقب نشینی مضاعف از سمت معبر اصلی نسبت به 
عقب نشینی طرح تفصیلی در حد 4 طبقه مسکونی بر روي صرفا 2 باب مغازه به مساحت 
کلی 30مترمربع (هر کدام از مغازه ها به مساحت 15مترمربع)به اتفاع 3/4 متر و پیلوت به 
ارتفاع 2.4 متر به منظور تامین پارکینگ و در 4 واحد مسکونی با رعایت سطح اشغال %60 
سطح باقیمانده پالك پس از تعریض نسبت به عقب نشینی طرح تفصیلی (به مساحت 
235.58 مترمربع) با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در سمت ضلع شرقی پالك با 
رعایت حداکثر ارتفاع بنا از کف پیاده رو تا زیر دامنه طبقه سوم به میزان 12.6متر و طبقه 
چهارم  به ارتفاع 3 متر (به صورت 2 متر عقب ساز در نماهاي مشرف به معابر اصلی) با تامین 
پارکینگ بر اساس ضوابط پارکینگی جدید و با رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی 
مصوب موافقت گردید. ضمنا احداث کنسول با توجه به عقب نشینی مضاعف در حد مالکیت 
و به عمق حداکثر 1.2متر صرفا در طبقات دوم و  سوم بالمانع میباشد. الزم به ذکر است در 
صورت افزایش تعداد واحدهاي مسکونی و تجاري و نیز عدول از راي مصوبه مذکور ابطال 

.میگردد
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.40 درصد بوده و سطح اشغال وضع 

.موجود 72.07 درصد می باشد
.در وضع موجود ملک فوق داراي فعالیت شغلی می باشد
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**********
گزارش فوق الذکر با توجه به نامه شماره ش ر - 123814 - 1399 مورخه 1399/07/01 
دبیرخانه کمیسیون ماده صد و تصمیم شماره 2/99/15221 مورخه 1399/06/24 تهیه 

.گردیده است
**********

با توجه به نامه شماره ش ر -172258 - 1399 دبیرخانه کمیسیون ماده صد و تصمیم شماره 
2/99/15465 مورخه 1399/08/24 اعالم می گردد سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه 
.صادر شده 62.40 درصد بوده و سطح اشغال وضع موجود 72.07 درصد می باشد

********** 
با توجه به نامه شماره ش ر -210057 - 1399 مورخه 1399/10/25دبیرخانه کمیسیون ماده 
صد و تصمیم شماره 2/99/15733 مورخه 1399/10/23 اعالم می گردد نقشه سایت پالن 

.توسط متقاضی اصالح و پیوست پرونده گردید
.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده وبازدید اعضاي کمیسیون از ملک ،ضمن نقض راي بدوي و 
بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه تکمیلی بشماره 249507 مورخ 

99/12/16. کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان 
موصوف را به مبلغ  59.484.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، لذا ضمن رد 
اعتراض مالک به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 11,896,800,000(یازده میلیارد و  هشتصد و  
نود و  شش میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 148.71  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/12/18 2/99/15967 تجدید 
نظر

خیابان 
دکتر 

حشمت-کو
چه یاس

2-2-20106-253-1-0-0 47
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 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

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 2.5 

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,153,424,000(دو میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  
سه میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 256.36  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/163 مورخ 1397/12/29 بصورت 
3 طبقه بر روي زیرزمین به انضمام زیرشیروانی  در 8 واحد مسکونی به مساحت کلی 

 .1527.67 متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  اجرچینی و سربندي بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري 
:توسط متقاضی داراي اضافه بنابه مساحت کلی 255.34 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 . زیرزمین به مساحت 290.1 متر مربع اجرا نشده است-1
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 80.74 متر مربع-2

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 86.2 متر مربع که از این مقدار به مساحت 23.82متر  -3
 .مربع بصورت تراس روباز    میباشد

اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 44.2 متر مربع-4
اضافه بنا  درطبقه سوم  به مساحت 44.2 متر مربع-4

کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 2.66 متر مربع-5
 بناي مازاد برتراکم از بابت احداث انباري بیش از 5 متر مربع  به مساحت 1.02 متر مربع-6

 تبدیل همکف به تجاري (مغازه ) به مساحت 148.71 متر مربع-7
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 2 واحد مسکونی به 3 واحد در طبقه دوم 52.53 متر -8

 مربع
عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت در ضلع شرقی در طبقه همکف و اول به طول 8متر  -9
(شایان ذکر است که در تراس طبقه اول در نقشه هاي معماري به سمت پالك همسایه دیوار 

دارد)
به مساحت 41.4 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 47.75 متر مربع کسري -10

 .فضاي باز را دارد
سال وقوع تخلف 1398

*********************************************************
*********************************************************

*********************************************
داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد (با توجه به نقشه ارائه داده شده از طرف 
متقاضی 8 واحد مسکونی و 1 باب مغازه به مساحت 148.71 متر مربع بوده که نیاز به 8 باب 
پارکینگ مسکونی و 3 باب پارکینگ تجاري (مجموعا 11 باب پارکینگ) بوده که با توجه به 

ارائه 10 باب پارکینگ در وضع موجود 1 باب کسري پارکینگ تجاري رادارد)
همچنین با توجه به اضافه نمودن درب پارکینگ در خصوص پارکینگ شماره 6 و رعایت 

47
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پارك حاشیه اي ، پارکینگ شماره 6 مشمول عوارض درامدي میگردد
طبق پروانه صادره سطح اشغال 70% بوده که با توجه به تخلفات صورت گرفته %89/46 

 .میباشد
 .مشمول نما و منظر شهري میگردد   و نما اجرا نشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
***************************

حالیه با توجه به نامه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد  به شماره 157709 مورخ 
1399/08/17 و تصمیم کمیسیون ماده صد  به شماره 2/99/15315 مورخ 1399/08/05 در 
خصوص اعاده بخشی از تخلفات به مدول پروانه قابل ذکر است با توجه به بررسی و بازدید 
بعمل امده توسط کارشناس بازدید شهرداري در خصوص راي بدوي صادره به شماره 
.2/99/15241 مورخ 1399/06/25 هیچگونه  تخریب یا اعاده اي صورت نگرفته  است

*************************

با توجه به نامه کمیسیون ماده صد به شماره 210055 مورخ 1399/10/25 و  تصمیم 
کمیسیون به شماره 2/99/15732 مورخ 1399/10/23 در خصوص اعاده پرونده  در خصوص 
گزارش تکمیلی با توجه به بازدید بعمل امده، قسمتی از تراس روباز در طبقه اول واحد 
مسکونی مشرف به پالك همسایه که فاقد حداقل فاصله 2 متر بوده است، در وضع موجود 

.دیوار چینی  و مسقف گردیده است که تصاویر بپیوست مدارك می باشد
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به آخرین گزارش شهرداري مورخ  99/12/17در خصوص تبدیل راه 
پله،موتورخانه و محوطه مسکونی به تجاري ،از آنجاییکه داراي راي بدوي نمی باشد 
لذا این کمیسیون در این بخش از تخلفات مواجه با تکلیفی نبوده و می بایست بصورت 

بدوي جدید ارسال گردد.

ردتخلف 94.8  0
 

3100000  , 1360
 , 1398
 , 1399

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/24 2/99/15968 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-نبش 

بهارانه2

2-1-10045-1-1-6-0 47
9

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

7.05  0
 

70000  , 1359  عدم رعایت عقب نشینی

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  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
256553 مورخ 99/12/24 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون مبنی بر 
تایید استحکام بنا وتعیین  ارزش سرقفلی تبدیل مسکونی به تجاري به مساحت 

151.22مترمربع به مبلغ 30.244.000.000 ریال ، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 
4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 6,048,800,000(شش میلیارد و  چهل و  هشت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. در خصوص تخریب دیوارپاسیو(نورگیر)با توجه به داشتن 

شاکی خصوصی و مشاعی بودن باستناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري حکم به  
اعاده به وضعیت قبل از تخریب صادر و اعالم میگردد. 

جریمه 151.22  0
 

3100000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/24 2/99/15968 تجدید 
نظر

خیابان 
تختی-نبش 

بهارانه2

2-1-10045-1-1-6-0 47
9
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توضیحات بازدید احتراما در خصوص  تخلف ساختمانی  پرونده شرکت شیک سازان گیل با توجه به بازدید از 
داخل ملک بهمراه متشاکی ( مالک افشار نعمتی مرساء) برابر مدارك ارائه شده داراي دو 
جلد  سند مالکیت تک برگی بشماره ثبتی 494/69 مفروزي از 491 قطعه 5 تفکیکی هر 
کدام بصورت 3 دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه  آپارتمان بمساحت 
151/22 متر مربع واقع در طبقه همکف میباشد   الزم بذکر است در قسمت توضیحات سند 
داراي محوطه اختصاصی بمساحت 80/04 متر مربع میباشد. برابر سوابق موجود در شهرداري 
 داراي بالمانع بشماره 2/33/386097-96/2/26 و همچنین  از بابت  تعمیرات جزئی شامل : 
سرامیک کف، نقاشی و تعویض درب سوئیت (از کوچه حد جنوبی)   مجوز بشماره 

.2/33/326784-98/4/3 از شهرداري دریافت نموده است
وضعیت موجود  مالک برخالف  مجوزصادره  مبادرت به تخریب  دیوارهاي غیر باربر داخلی   
و دیوارهاي نورگیر و تخریب پله اختصاصی ورودي ساختمان و ایجاد راه پله در قسمت حیاط 
خلوت  و تقویت سازه اصلی ساختمان اصلی ساختمان که بصورت فلزي بوده جهت استحکام 
مقاومت سازي نموده است.( الزم بذکر است هیچگونه تغییر در سازه اصلی ساختمان بعمل 

نیامده فقط  سازه تقویت گردیده است. )
:در خصوص تبدیل مکان فوق از مسکونی به تجاري موارد تخلف به شرح زیر است 

تبدیل واحد مسکونی  به تجاري بسطح 151/22 متر مربع ( با توجه به اتمام تعمیرات فعال  -1 
فاقد فعالیت شغلی میباشد)

  داراي  سه باب کسري پارکینگ تجاري -2
.سال محاسبه  1399 میباشد 

به استناد خط پروژه شماره 1185 به مساحت 1.25 مترمربع از عرصه و به مساحت 5.8 
.مترمربع از اعیان کل ملک در تعریض میباشد

 
------------------------

احتراما عطف بنامه شماره ش ر- 146588-99/7/30 کمیسیون محترم شعبه (3) در 
خصوص شکایت شاکی  برابر بازدید بعمل آمده داراي دو جلد  سند مالکیت تک برگی 
بشماره ثبتی 494/69 مفروزي از 491 قطعه 5 تفکیکی هر کدام بصورت 3 دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان یکدستگاه  آپارتمان بمساحت 151/22 متر مربع واقع در طبقه 
همکف میباشد   الزم بذکر است در قسمت توضیحات سند داراي محوطه اختصاصی 

.بمساحت 80/04 متر مربع میباشد
با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري و مطابقت آن با بالمانع ( مالك عمل صورتمجلس 

: تفکیکی بوده ) موارد تخلف به شرح زیر است
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اضافه بنا در همکف بسطح 4/38 متر مربع بصورت موتورخانه ( قدمت مربوط به بعد از  -1
بالمانع تفکیکی سال 1360)

احداث راه پله بسطح 3 متر مربع در همکف  ( سال محاسبه 1398) -2
--------------

:در خصوص تبدیل مکان فوق از مسکونی به تجاري موارد تخلف به شرح زیر است
تبدیل واحد مسکونی  به تجاري بسطح 151/22 متر مربع ( با توجه به اتمام تعمیرات فعال  -1 

فاقد فعالیت شغلی میباشد)
 تبدیل موتور خانه بسطح 4/38 بصورت تجاري -2

تبدیل راهپله مسکونی به راهپله تجاري بسطح 3 متر مربع -3
 تبدیل محوطه مسکونی  بسطح 80/04 متر مربع به محوطه تجاري -4

  داراي  سه باب کسري پارکینگ تجاري -5
.سال محاسبه  1399 میباشد 

به استناد خط پروژه شماره 1185 به مساحت 1.25 مترمربع از عرصه و به مساحت 5.8 
.مترمربع از اعیان کل ملک در تعریض میباشد

با توجه به اینکه عملیات ساختمانی  به اتمام نرسیده و  با  توجه تخریب دیوار هاي غیر باربر  
 ملک فوق بصورت تجاري تبدیل شده و قبالنیز از ملک فوق  برابر نامه ادراه  آب و فاضالب 
.بصورت شرکت  استفاده اداري  مورد بهره برداري قرار میگرفته سوابق منضمه است

الزم بذکر است ورودي محوطه مکان فوق بصورت مجزي از واحد ها بوده که از سمت    
.جنوب با درب آهنی ماشین رو بصورت اختصاصی مورد استفاده  قرار میگیرد

----------------------
از بابت موارد فوق   داراي شکوائیه یکی از مالیکن مشاع ( شاکی مالک یکباب مغازه 

میباشد)  در خصوص تعمیرات قید شده معترض بوده که بشماره 805-99/1/9 در اتوماسیون 
شهرداري ثبت گردیده است.برابر مستندات ارائه شده توسط متشاکی برابر نظریه 

کارشناسان رسمی دادگستري  بشماره 139922031 هیئت 3 نفره آقایان ( مهندس بهانم 
شفیعی و محمد پیروي و هامان اصولی در خصوص شکایت  تخریت دیوار پاسیو  بدلیل اینکه 
دیوار تخریب شده مشاعی نبوده و جزء سند مالکیت متشاکی می باشد رد شکایت اعالم 
گردیده و همچنین  داراي 2 راي دادگاه بشماره 9909971316300793مورخه 99/7/27 و 
9909971312601093 مورخه 99/8/25 در خصوص شکایت شاکی (همسایه ) بزه اي محرز 
نیوده و خالی از هرگونه خلل و خدشه میباشد قرار منع تعقیب صادر گردیده و و راي صادره 

.قطعی اعالم گردیده است
---------------------------
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همچنین عطف بنامه شماره 235216-99/11/28 کمیسیون محترم شعبه (3) با توجه به 
نقشه برداري ارائه شده و مطابقت  آن با کروکی ثبتی  وضع موجود با توجه به تخریب 

پارتشین هاي داخلی و تبدیل ملک بحالت تجاري وتعبیه  آشپزخانه  و سرویس بهداشتی در 
: جنب پاسیو مشمول تعمیرات کلی میگردد   موارد  تخلف به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در همکف بسطح 4/38 متر مربع بصورت احداث موتورخانه ( قدمت مربوط به  -1
(بعد از بالمانع تفکیکی سال 1360

(احداث راه پله بسطح 3 متر مربع در همکف  ( سال محاسبه 1398 -2
تبدیل واحد مسکونی  به تجاري بسطح 151/22 متر مربع ( با توجه به اتمام تعمیرات  -3 

(فعال فاقد فعالیت شغلی میباشد
(تبدیل موتور خانه بسطح 4/38 بصورت تجاري (سال 1399 -4 

(تبدیل راه پله مسکونی به راهپله تجاري بسطح 3 متر مربع(سال 1399 -5
(تبدیل محوطه مسکونی  بسطح 80/04 متر مربع به محوطه تجاري (سال 1399 -6

  داراي  سه باب کسري پارکینگ تجاري -7

به استناد خط پروژه شماره 1185 به مساحت 1.25 مترمربع از عرصه و به مساحت 5.8 
.مترمربع از اعیان کل ملک در تعریض میباشد

---------------------------------------
الزم بذکر است :در خصوص موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد بدوي بشماره  
2/99/15968- 99/12/24  که مشمول 4 آیتم میباشد آیتم شماره 1- در خصوص تبدیل 
محوطه مسکونی به تجاري و احداث موتور خانه و تبدیل موتورخانه و احداث راه پله و تبدیل 
راهپله کال بسطح 94/80 متر مربع راي صادر نگردیده و و اعالم گردیده که پرونده مجددا 

 .بصورت راي بدوي ارسال جدید گردد
 آیتم شماره 2-از بابت عقب نشینی هنگام نوسازي یا ضرورت اجراي طرح

 آیتم شماره 3- در خصوص  کسري پارکینگ جریمه
. آیتم شماره 4- تبدیل مسکونی به تجاري جریمه صادر گردیده است

با توجه به تصمیم کمیسیون محترم آیتم شماره یک ( شامل  تبدیل محوطه مسکونی به 
محوطه تجاري و احداث موتور خانه و احداث راهپله و تبدیل موتورخانه و تبدیل راه پله به 
تجاري کال بسطح 94/80 متر مربع ) از جدول تحلیل تخلفات ساختمانی حذف گردید و  
برابر درخواست جدید بشماره 363184 جهت طرح  مجدددر کمیسیون ماده صد بدوي 

.گزارشو اقدام گردیده است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها براي یک واحد کسري 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 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/18 2/99/15969 تجدید 
نظر

نقره 
دشت-بعداز 
هالل احمر

2-2-10161-19-1-0-0 48
0

باتوجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره 246591 مورخ99/12/12کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مغازه به متراژ 26.8مترمربع  را به مبلغ 4.556.000.000
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 911,200,000(نهصد و  یازده 
میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 26.63  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/96/173 مورخ 1396/12/17 به 
صورت 3 طبقه روي پیلوت در 3 واحد مسکونی به مساحت کلی 448.40 مترمربع صادر 
.گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري می باشد

براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 158.86 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 25.49 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.87 مترمربع (از این مقدار به مساحت 0.38  -2
مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 37.95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 12.46 -3
مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 37.95 مترمربع (از این مقدار به مساحت 12.46 -4
مترمربع به صورت کنسول رو به شارع می باشد)

اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 31.60 مترمربع (از این مقدار به مساحت 24.53  -5
مترمربع به صورت احداث انباري زیرشیروانی می باشد)(به مساحت 9/53 مترمربع از انباري 

زیرشیروانی باالي 5 مترمربع مشمول عوارض درآمدي می گردد)
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به دو واحد تجاري به مساحت 45.93  -6

مترمربع
سه باب کسري پارکینگ تجاري -7

.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -8
.داراي کسري فضاي باز به مساحت 14.58 مترمربع می باشد -9
.داراي کسري فضاي سبز به مساحت 15.00 مترمربع می باشد -10

عدم رعایت پخ عرض دو گذر در طبقات به مساحت 0.38 مترمربع -11
.مشمول تبصره 7 نمی گردد

الزم به توضیح است کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه 
.درب پارکینگی و عدم کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

بابت اضافه بنا به مساحت 135.08 مترمربع در همکف و طبقات و زیرشیروانی و به مساحت 
24.16 مترمربع به صورت کنسول در طبقات دوم و سوم داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد 

.طی صورتجلسه مورخ 2/98/13396 مورخ 1398/04/15 می باشد
:حالیه داراي مابه التفاوت به شرح زیر می باشد

کاهش بنا در همکف به مساحت 0.38 مترمربع (نسبت به راي) -1
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بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به دو واحد تجاري به مساحت 45.93  -2
مترمربع (پس از راي و سال وقوع 1398)

سه باب کسري پارکینگ تجاري (پس از راي و سال وقوع 1398) -3
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 65.70 درصد بوده و سطح 
اشغال وضع موجود 81.60 درصد می باشد. (به میزان 15/90 درصد بیش از سطح اشغال 

مجاز)
.حالیه متقاضی با توجه به تخلفات صورت گرفته، درخواست استعالم موقعیت مکانی دارد

*******************
برابر بخش دوم تصمیم اعضا محترم شعبه 3 کمیسیون ماده صد به شماره 2/99/15554 
مورخ 1399/09/10 مبنی بر اعالم کسري پارکینگ با فرض اعاده مغازه شماره 2  ، با توجه به 
نقشه معماري ارائه شده با فرض حذف مغازه شماره 2 ، پارکینگ واحدهاي مسکونی تامین 
گردیده لیکن با توجه به عدم امکان تعبیه پارکینگ مجزي جهت واحد تجاري، داراي یک 

.باب کسري پارکینگ تجاري خواهد بود
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 1,320,900,000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون و 
 نهصد هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 157.25  2.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/12/19 2/99/15971 تجدید 
نظر

منظریه-کو
چه ایران 
پوپلین-روب
روي 
دبیرستان 
بعثت

2-3-10058-62-1-0-0 481

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

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی ضمن نقض راي بدوي، راي به ابقاء پنج 
واحد مسکونی صادر و اعالم می دارد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 234389 مورخ 99/11/27کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ5641600000 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 1,128,320,000(یک میلیارد و  یکصد و  
بیست و  هشت میلیون و  سیصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.23  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك مورد ثبت (ارائه شده توسط متقاضی) پروانه ساختمانی شماره 
2/98/29 مورخه 1398/04/24 بصورت 5 طبقه روي پیلوت به انضمام انباري زیرشیروانی در 

.3 واحد مسکونی و به مساحت کلی 770.57 مترمربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت (سقف پنجم) بوده و با توجه به ارائه کروکی 
نقشه برداري توسط متقاضی، داراي اضافه بنا به مساحت کلی 157.25 مترمربع بر خالف 

:مدلول پروانه ساختمانی و به شرح زیر می باشد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 10.35 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1398) -1
.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.98 مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399) -2

اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 31.98 مترمربع که از این مقدار به مساحت 13  -3
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد شرقی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 31.98 مترمربع که از این مقدار به مساحت 13  -4
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد شرقی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 31.98 مترمربع که از این مقدار به مساحت 13  -5
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد شرقی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 31.98 مترمربع که از این مقدار به مساحت 13  -6
مترمربع به صورت کنسول به طرف خیابان 12 متري حد شرقی می باشد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
.عدم اجراي زیرشیروانی تا این مرحله به مساحت 53.4 مترمربع -7

داراي بنا مازاد بر تراکم بابت تبدیل پیلوت به واحد تجاري به مساحت 13.23 -8
.مترمربع.(سال وقوع تخلف 1399)

.رعایت 1/20 مساحت تجاري جهت تامین سرویس بهداشتی نگردیده است -9
داراي بناي مازاد بر تراکم به مساحت 197.54 مترمربع بابت افزایش تعداد واحد هاي  -10

.مسکونی از 3 واحد به 5 واحد
داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري بوده و عالوه بر آن با توجه به ضوابط درب،   -11
مشمول پرداخت عوارض یک باب کسري پارکینگ مسکونی نیز می گردد.(سال وقوع تخلف 

(1399.
.در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا و بعد از اجراي کفسازي اظهار نظر می گردد -12
.مشمول تبصره کلی شماره 7 از دفترچه سقف تراکم شهري رشت نمی گردد -13
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مشمول دستور العمل اجرایی نما و منظر شهري می گردد.(در این خصوص الزم به ذکر  -14
..است نما تا کنون اجرا نگردیده است)

به مساحت 37.17 مترمربع داراي کسري حد نصاب فضاي باز بوده و کسري حد نصاب  -15
.فضاي سبز ندارد.(بر اساس نقشه پیشنهادي)

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 74.58 درصد بوده و سطح اشغال وضع  -16
.موجود 80.76 درصد می باشد

.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 نیم طبقه هر یک به مساحت 14.05 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 60,727,500(شصت میلیون و  هفتصد و  بیست و  هفت هزار و  پانصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.4  1.5
 

1440000  , 1365
 , 1391

عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/12/19 2/99/15973 بدوي رودبارتان-ر
وبروي مرکز 
بهداشت

2-3-10013-90-1-2-0 48
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک واحد آپارتمان واقع در 
طبقه همکف به مساحت 57.25 مترمربع قطعه دوم تفکیکی به انضمام انباري (واقع در نیم 
طبقه) به مساحت 32.30 مترمربع قطعه پنجم تفکیکی (مطابق سند) و داراي بالمانع مندرج 
در سیستم می باشد و پس از آن اقدام به انجام تخلف ساختمانی بصورت احداث بنا در حیاط 
مشاعی حد جنوبی در دو طبقه (همکف و نیم طبقه) و اضافه نمودن به آپارتمان واقع در 
همکف و انبار واقع در نیم طبقه نموده است، لذا با توجه به ارائه کروکی نقشه برداري توسط 

:متقاضی، تخلف مذکور به شرح زیر می باشد
احداث بنا در حیاط مشاعی (همکف) به مساحت 14.05 مترمربع که از این مقدار به  -1

مساحت 4.08 مترمربع بصورت راه پله و مابقی به مساحت 9.97 بصورت سرویس بهداشتی و 
.حمام می باشد.(سال وقوع تخلف 1391)

احداث بنا در حیاط مشاعی (نیم طبقه) به مساحت 14.05 مترمربع که از این مقدار به  -2
مساحت 4.08 مترمربع بصورت راه پله و مابقی به مساحت 9.97 مترمربع بصورت تراس روباز 
می باشد.(در این قسمت رعایت فاصله 2 متر با همسایه نگردیده و داراي اشرافیت می 

.باشد).(سال وقوع تخلف 1391)
.کل ملک مشتمل بر یک واحد تجاري و 3 واحد مسکونی می باشد

به استناد خط پروژه شماره 566 به مساحت تقریبی 0.3 مترمربع از اعیان کل ملک داراي 
.عقب نشینی می باشد

**********
با توجه به نامه شماره ش ر - 228220 - 1399 مورخه 1399/11/19 کمیسیون دبیرخانه 
کمیسیون ماده صد و تصمیم شماره 2/99/15781 مورخه 1399/11/11 اعضاء محترم 

کمیسیون ماده صد مبنی بر رفع اشرافیت تراس روباز در نیم طبقه و همچنین بازدید مجدد 
 .بعمل آمده، متقاضی اقدام به نصب طلق مشجر در تراس روباز و رفع اشرافیت نموده است

.مراتب جهت دستور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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 
13,535,100(سیزده میلیون و  پانصد و  سی و  پنج هزار و  یکصد) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 22.28  2
 

303750  , 1381 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/18 2/99/15974 تجدید 
نظر

-
الکانی-امی
ن 

اصغري--ما
نی

2-2-10020-246-1-0-0 48
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توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده از سوي متقاضی به صورت ساختمان سه طبقه و در سه واحد 
مسکونی بوده و داراي پروانه و پایانکار مندرج در سیستم می باشد

مساحت کل ساختمان برابر پایانکار صادره 350.40 متر مربع و برابر صورتمجلس تفکیکی 
ارائه شده به مساحت  372.68 مترمربع بوده و داراي مابه التفاوت نسبت به پایانکار صادره 

:به شرح ذیل می باشد
اضافه بناي همزماساز به دلیل خطا در مساحت یابی به مساحت 5.57 متر مربع در طبقه  -1

همکف (سال وقوع 1381)
اضافه بناي همزماساز به دلیل خطا در مساحت یابی  به مساحت 5.57 متر مربع در طبقه  -2

اول (سال وقوع 1381)
اضافه بناي همزماساز به دلیل خطا در مساحت یابی به مساحت 5.57 متر مربع در طبقه  -3

دوم (سال وقوع 1381)
اضافه بناي همزماساز به دلیل خطا در مساحت یابی به مساحت 5.57 متر مربع در طبقه  -4

سوم (سال وقوع 1381)
در وضع موجود اقدام به تبدیل  پارکینگ قطعه 3 تفکیکی و قسمتی از پیلوت به 3 باب -5

انباري  به مساحت تقریبی 13.5 متر مربع گردیده است.(سال وقوع 1391)
حالیه با توجه به حذف پارکینگ فوق االشاره ،یکباب کسري پارکینگ مسکونی دارد -6

.(سال وقوع 1391)
در زمان نوسازي رعایت ضوابط طرح تفصیلی اعم از کاربري و توسعه معابر مطابق ضوابط روز 

.الزامیست
الزم به ذکر است کل ساختمان به صورت 3   طبقه برروي پیلوت می باشد

مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
////////////////////////////////////

در پاسخ به نامه شماره  ش ر- 186001-1399 مورخ 1399/09/25 و با عنایت به تصمیم 
کمیسیون ماده 100 به شماره 2/99/15624 مورخ 1399/09/22 و همچنین اظهارات مالک 

 مبنی بر تامین پارکینگ برابر بررسی و بازدید مجدد بعمل آمده
باب انباري احداثی مجموعا به مساحت تقریبی 4 متر مربع در قسمت جانمایی پارکینگ  3
قطعه سوم ( برابر نقشه تفکیکی پیوست ) بوده که منجر به حذف پارکینگ مزبور گردیده و 

کسري پارکینگ فوق االشاره به قوت خود باقیست
////////////////////

تکمیل گزارش نیاز به ارائه کروکی نقشه برداري همکف و ارائه جانمایی پارکینگ می باشد
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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 همزمانساز، حکم  به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  314,381(سیصد و  چهارده هزار و  سیصد و  هشتاد و  یک) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.  3
 

455625  , 1385 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/18 2/99/15981 تجدید 
نظر

بازار 
-راسته  
حلبی 
سازان

2-1-10080-8-1-0-0 48
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توضیحات بازدید احتراماپیرو گزارش شماره 2/441/871-98/4/19 ماموران جلو گیري از تخلفات ساختمانی 
ناحیه یک طی بازدید بعمل آمده از پالك فوق برابر مدارك ارائه شده داراي سند مالکیت 
دفترچه اي بشماره ثبتی 2087/1و2086 بصورت ششدانگ یکباب دکان  بمساحت 14/18 
متر مربع برابر سوابق  از بابت  یکباب مغازه بسطح 14/18 متر مربع و نیم طبقه بالکن بسطح 
14/18 متر مربع و طبقه اول بسطح 16/43 متر مربع( از این مقدار بسطح 2/25 متر مربع ) 
داراي بالمانع بشماره 2/33/48312-90/3/29 و بالمانع بشماره 3/33/26041-86/3/19 و 

.3/22/10135-86/3/19 بوده سوابق پیوست میباشد
الزم بذکر است : بالکن در نیم طبقه بسطح 14/18 متر مربع  پس از بالمانع جمع آوري شده 

.است
در بازدید بعمل آمده مغازه فوق بصورت 2 طبقه شامل همکف و طبقه اول تنها راه ارتباطی از 
طریق نردبان آهنی میباشد  با فعالیت شغلی  فروش لباس فاقد تابلوي تبلیغاتی  بوده  
وضعیت موجود بدون مجوز از شهرداري مبادرت تعمیرات جزئی شامل : نصب سقف کاذب و 
کف سازي و همچنین بالکن در نیم طبقه برداشته شده است الزم بذکر است : مالک بدون 
مجوز مبادرت به احداث سایبان به مساحت تقریبی 3 متر مربع  با سازه فلزي و ایرانیت 
 سایه روشن بر پیشانی مغازه در ارتفاع 3 متر  بعمق  2 متر تجاوز به شارع عام دارد

ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 
.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست

-------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
احتراما عطف بنامه شماره ش ر -57032-99/4/8کمیسیون محترم شعبه (1) طی بازدید 
بعمل امده از پالك فوق  برابر مدارك ارائه شده داراي  سند مالکیت دفترچه اي بشماره ثبتی 
2087/1و2086 بصورت ششدانگ یکباب دکان  بمساحت 14/18 متر مربع برابر سوابق  از 
بابت  یکباب مغازه بسطح 14/18 متر مربع و نیم طبقه بالکن بسطح 14/18 متر مربع و طبقه 
اول بسطح 16/43 متر مربع( از این مقدار بسطح 2/25 متر مربع ) داراي بالمانع بشماره 

2/33/48312-90/3/29 و بالمانع بشماره 3/33/26041-86/3/19 و 
.3/22/10135-86/3/19 بوده سوابق پیوست میباشد

وضعیت موجود  بالکن در نیم طبقه بسطح 14/18 متر مربع  پس از بالمانع جمع آوري شده  
است..مغازه فوق بصورت 2 طبقه شامل همکف و طبقه اول تنها راه ارتباطی از طریق نردبان 
آهنی میباشد  با فعالیت شغلی  فروش لباس فاقد تابلوي تبلیغاتی  بوده بر روي پالك فوق  
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تعمیرات جزئی شامل : نصب سقف کاذب و کف سازي  اقدام شده با توجه به  کروکی نقشه 
برداري  ارائه شده توسط مهندس نقشه بردار آقاي مهندس بشیر نوعی یگانه  داراي پروانه 
اشتغال بشماره 00066-610-11 مساحت طبقه همکف را بسطح 14/18 متر مربع و مساحت 
طبقه اول را بسطح 16/66 متر مربع ترسیم و اعالم نموده است.حالیه مساحت اعالم شده و 

: مطابقت آن با بالمانع صادره مغایرت به شرح زیر است
کاهش بنا در نیم طبقه بالکن بسطح 14/18 متر مربع کاهش اعالم شده بدلیل تخریب  -1

 بالکن
اضافه بنا ي تجاري در طبقه اول ( بالکن سرتاسري )بسطح 0.23 مترمربع توسعه بناي -2
 .اعالم شده بصورت همزمان ساز مربوط به قبل از بالمانع بوده تخلف جدید محسوب نمیگردد

همچنین سایبان بسطح 2/70 متر مربع با سازه فلزي و ایرانیت سایه روشن بر پیشانی -3
مغازه در ارتفاع 3 متر  بعمق  2 متر تجاوز به شارع عام دارد ( که از  این  بابت داراي راي 

 شماره 2/98/13729-98/8/20 مبنی بر تخریب میباشد )
با توجه به ادعاي مالک در خصوص بالمانع سایبان سوابقی از سوي ارائه مالک نگردیده و 

.همچنین در شهرداري نیز رویت نگردیده است

درخصوص گزارش شهرداري منطقه دو  رشت به طرفیت آقاي بابک حسن پور  مبنی 
بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا هاي مسکونی 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 دو(2) برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,185,292,800(یک میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  

دویست و  نود و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 177.19  2
 

3360000  , 1399 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/12/19 2/99/15983 بدوي خیابان 
مطهري-میا
ن تکیه-بن 
بست  
هوشیار

2-3-10233-170-1-0-0 48
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/99/26 مورخ 1399/03/22 بصورت 2
 طبقه بر روي پیلوت به انضمام زیرشیروانی  در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 432.95 

 .متر مربع صادر گردیده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم به مساحت کلی 173.60 متر مربع  به شرح زیر 

:میباشد
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 25.4 متر مربع -1

اضافه بنا  در طبقه اول به مساحت 25.4 متر مربع-2
اضافه بنا  درطبقه دوم به مساحت 25.4 متر مربع-3

اضافه بنا  درزیرشیروانی از بابت راه پله اسانسور  به مساحت 1.93 متر مربع-4
 عدم اجراي راهرو و انباري  درزیرشیروانی به مساحت 15.01 متر مربع -5

اضافه بنا در زیرشیراونی بصورت طبقه مازاد به مساحت 95.47 متر مربع که از این مقدار -6
به مساحت 71.2متر مربع  بصورت تراس غیرمسقف میباشد.(شایان ذکر است که تراس 
غیرمسقف در وضع موجود  به ارتفاع 2 متر اجرچینی شده و اشرافیت به اطراف و همسایگان 

 ندارد)
بناي مازاد برتراکم از بابت کوچک نمودن راه پله آسانسور و اضافه نمودن به مسکونی به  -7

طبقات اول و دوم به مساحت 2.46 متر مربع
عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت در کل ضلع جنوب و بخشی از ضلع شمال به طول -8
6 متر (در کمترین مقدار به 1.83 متر رسیده است) و در حد غرب به طول 5 متر (در کمترین 
مقدار به 1.30 متر رسده است). قابل ذکر است در حدود غرب و جنوب فاقد بازشو و در حد 

.شمالی داراي بازشو به صورت پنجره می باشد
بناي مازاد بر تراکم از بابت عدم رعایت مساحت انباري بیش از 5 متر مربع در همکف به -9

 مساحت 1.13 متر مربع
سال وقوع تخلف 1399

*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
 .کسري فضاي باز و کسري فضاي سبز ندارد

سطح اشغال با توجه به پروانه صادره 70.03% بوده که با توجه به تخلفات فوق الذکر %83.18 
.میباشد

 .کسري پارکینگ ندارد
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  . مشمول نما و منظر شهري میگردد ولی نما اجرا نشده است
.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه دو رشت به طرفیت آقاي سید حسین برزو و 
شرکاء  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 74.40 
مترمربع، اضافه بنا در همکف 45.07 متر مربع، نیم طبقه 134.20 مترمربع، طبقه اول 
به سطح 62.58 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداریو 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 3,187,800,000(سه میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  هشتصد هزار 

) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 316.25  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/19 2/99/15984 بدوي خیابان 
الکانی(تقی 
اشکیل)-کو

چه صفا 1

2-2-20089-4-1-0-0 48
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه به  شماره 2/98/84 مورخ 1398/07/16
 به صورت 5 طبقه روي مغازه به انضمام زیرزمین در 9 واحد مسکونی و 3 واحد تجاري به 
مساحت کلی 2372.4 مترمربع صادر گردیده است. حالیه ساختمان در مرحله اجراي سقف 

.طبقه اول می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 316.25 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

باشد:(سال وقوع 1399)
اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 74.40 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 45.07 مترمربع -2
اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 134.20 مترمربع -1-3

کاهش بنا در نیم طبقه به مساحت 10.50 مترمربع با توجه به عدم اجراي تراس -2-3
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 62.58 مترمربع (از این مقدار به مساحت 6.03  -1-4

مترمربع به صورت کنسول رو به شارع در حد شمالی می باشد)
کاهش بنا در طبقه اول به مساحت 10.50 مترمربع با توجه به عدم اجراي تراس -2-4

.با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده کسري پارکینگ ندارد -5
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا نشده است -6
کسري پارکینگ احتمالی و افزایش ارتفاع پیلوت به دلیل عدم تعبیه درب پارکینگی و عدم 

.کفسازي مجددا در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 62.70 درصد بوده و سطح اشغال وضع 
موجود 79.00 درصد می باشد.(به میزان 16.30 درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

الزم به توضیح است با توجه به عدم دیوارچینی در وضع موجود، اظهارنظر دقیق درخصوص 
مساحت هاي واحدهاي تجاري و بالکن منضم به آن ها و همچنین مساحت واحدهاي 
.مسکونی و تعداد واحدها منوط به پیشرفت عملیات ساختمانی و دیوارچینی می باشد

.حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف دارد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي زیرزمین به مساحت 10.58 مترمربع، اضافه بناي همکف به 

مساحت 3.04 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 137,289,600(یکصد و  سی و  هفت میلیون و  

دویست و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 13.62  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/23 2/99/15986 بدوي منظریه-کو
چه امیري

2-3-10028-15-1-0-0 48
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/99/6 مورخ 99/2/8 به صورت 
بصورت 4طبقه مسکونی بر روي  4 مغازه همکف ( در نیم طبقه داراي بالکن)  وداراي 

 .زیرزمین و به مساحت کلی 1689.79 مترمربع می باشد
حالیه ساختمان در مرحله سقف طبقه همکف می باشد طی نقشه ارائه شده داراي اضافه بنا 
:به مساحت کلی 13.62 مترمربع تا این مرحله برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد

 اضافه بنا در زیرزمین به مساحت 10.58 مترمربع -1
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 3.04 مترمربع -2

.سال تخلف 1399 می باشد
سطح اشغال براساس پروانه  70 درصد و سطح اشغال وضع موجود 70.81 درصد می 

باشد.(همکف)
این گزارش درپاسخ به نامه شماره 234447 مورخ 99/11/27 دبیرخانه محترم کمیسیون 

.ماده صد شهرداري رشت تنظیم شده است
باتوجه به عدم اجراي کامل طبقات و عدم دیوار چینی ، کفسازي درخصوص سایرآیتم ها 
شامل تعداد واحدها، کسري پارکینگ احتمالی و.... متعاقبا قابل بررسی مجدد می باشد و 
گزارش مزبور صرفا به جهت زیربنایی می باشد. قابل ذکر است سایر مساحت هاي اعالم شده 

.در جدول کاربري ها براساس پروانه صادره می باشد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره سه ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص توسعه بناي تجاري راي به پرداخت جریمه با ضریب چهار برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 1,154,736,000(یک میلیارد و  یکصد و  پنجاه و  چهار 
میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد 

.

جریمه 53.46  4
 

5400000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/25 2/99/15999 بدوي خیابان 
الکانی-جن
ب قنادي 
گل

2-2-20079-5-1-0-0 48
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توضیحات بازدید حتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 166 مورخ 1394/12/27  و طی 
درخواست 321835  درخواست اصالح پروانه داده شده و پروانه اصالحی بصورت 4طبقه بر 
روي پیلوت به همراه یک باب مغازه  به انضمام زیرشیروانی  در 5 واحد مسکونی به مساحت 

 .کلی 1183.4 متر مربع صادر گردیده است
داراي گواهی عدم خالف به شماره 341568 مورخ 1399/12/12 بصورت 4 طبقه برروي 
زیرزمین به انضمام زیرشیروانی در 9 واحد مسکونی  و 1 باب مغازه و بالکن به مساحت کلی 

 . 1393.46 متر مربع صادر شده است
حالیه عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
:متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 223.38 متر مربع  به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا  در زیرزمین به مساحت 79.23متر مربع-1
 اضافه بنا  در همکف به مساحت 42.95 متر مربع-2

اضافه بنا در نیم طبقه به مساحت 93.59 متر مربع-3
کاهش بنا  در طبقه اول به مساحت 4.25 متر مربع-4
کاهش بنا  درطبقه دوم به مساحت 4.25متر مربع-5

کاهش بنا  درطبقه سوم  به مساحت 4.25 متر مربع-6
کاهش بنا  درطبقه چهارم به مساحت 4.25 متر مربع-7
اضافه بنا  درزیرشیروانی به مساحت 7.61 متر مربع-8

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل همکف به تجاري به مساحت 18.12 متر مربع-9
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در نیم طبقه  به مساحت -10

 35.34 متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه اول به مساحت -11

 72.16متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه دوم به مساحت  -12

 72.16متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه سوم به مساحت -13

 72.16متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل 1 واحد مسکونی به دو واحد در طبقه چهارم به  -14

 مساحت 72.16متر مربع
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 5.79 متر -15

 مربع
با توجه به نقشه وضع موجود که 9 واحد مسکونی و به مساحت 218.46 متر مربع داراي -16
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تجاري  بوده نیاز به 9 باب پارکینگ مسکونی و 4 باب پارکینگ تجاري را داشته  که در زمان 
.پروانه بابت 2 باب پارکینگ داراي پرداختی  میباشد

که در وضع موجود 9 باب پارکینگ مسکونی  ارائه داده شده است و نیاز به 2 باب پارکینگ 
تجاري داشته که با توجه به اینکه پارکینگ تجاري در تزاحم مورد تایید نبوده پارکینگ  

 .شماره 4 مورد تایید نبوده و داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري میباشد
شایان ذکر است که  پارك حاشیه اي که در کوچه سمت شرقی بوده  که با توجه به اینکه 
ملک در حاشیه خیابان و بر اصلی بوده و امکان تامین پارك حاشیه اي در جلوي مغازه  که بر 

 .  خیابان اصلی بوده میسر  میباشد مورد تایید قرار میگیرد
به مساحت 30.1 متر مربع کسري فضاي سبز و به مساحت 25.72 متر مربع کسري -17

فضاي باز را دارد
 . مشمول نما و منظر شهري میگردد    و نما بصورت سنگ اجراشده است

.رعایت عقب نشینی و رعایت  ارتفاع 2/40 متر پارکینگ در هنگام پایانکار الزامیست
سطح اشغال مجاز طبق پروانه صادره 50% و با توجه به تخلفات صورت گرفته 83.27 

 .%میباشد
*********************************************************
*********************************************************

**********************************************
از بابت موارد زیر داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/98/14233 مورخ 1398/12/26 

 .میباشد
از بابت 140.57 متر مربع (79.23 متر مربع در زیرزمین - 42.95 مترمربع در طبقه همکف - 
11.29 متر مربع اضافه بنا در زیرشیروانی-7.1 متر مربع تبدیل راهرو به زیرشیروانی  ) 
-اضافه بنا در نیم طبقه  به مساحت 93.59 متر مربع - و 2 باب کسري پارکینگ (1 باب 
پارکینگ تجاري ) و افزاش 4 واحد مسکونی داراي راي جریمه به شماره 2/99/14860 مورخ 

1395/05/27
 .بوده که در پرونده فنی ملک موجود میباشد

از بابت تبدیل همکف به تجاري  و تبدیل بالکن به تجاري مجموعا به مساحت 66.28 متر 
مربع  داري راي تخریب بوده که تخریب انجام گرفته و صورت جلسه تخریب در پرونده فنی 

 .ملک موجود میباشد
حالیه با توجه به اراي کمیسیون ماده صد و تخلف مجدد با توجه به نقشه برداري ارائه داده 

.شده از طرف متقاضی داراي مابه التفاوت به شرح زیر میباشد
کاهش بنا  درزیرشیروانی به مساحت 3.68 متر مربع(کاهش نسبت به راي صادره )-1
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کاهش بنا در خصوص تبدیل راهرو به انباري در زیرشیروانی به مساحت 1.31 متر مربع -2
(کاهش نسبت به راي صادره میباشد)

 بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل همکف به تجاري به مساحت 18.12 متر مربع-3
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل مسکونی به بالکن تجاري در نیم طبقه  به مساحت -4

 35.34 متر مربع
با توجه به راي صادره که 2 باب پارکینگ تجاري جرمیه شده داراي 1 واحد کاهش در -5

 .خصوص جریمه پارکینگ تجاري نسبت به راي میباشد
سال وقوع  تخلفات فوق الذکر 1399

*********************************************************
*******************

همچنین با توجه به تعداد پارکینگها تزاحمی (4 باب ) دو باب پارکینگ مسکونی که در 
تزاحم بوده مشمول عوارض درامدي میگردد

با توجه به عدم کفسازي  اظهار نظر نهایی در خصوص پارکینگها  منوط به ادامه کار 
ساختمانی و تست عملی از پارکینگها میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص توسعه بناي بالکن ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 2,247,500(دو 

میلیون و  دویست و  چهل و  هفت هزار و  پانصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 29.  2.5
 

3100000  , 1396 1399/12/25 بالکن خارج از حد مجاز 2/99/16000 رسیدگ
ي 
 مجدد

نقره 
دشت-گوهر
ي-حبیب 
زاده

2-2-10165-34-1-0-0 48
9

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در توسعه تجاري برخالف 
مجوز اصداري، 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 252358 مورخ 
99/12/18 (ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی را به مبلغ 1,635,200,000 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 327,040,000(سیصد و  بیست و  

هفت میلیون و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 40.88  0
 

3100000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

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 

155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/25 2/99/16000 رسیدگ
ي 
 مجدد

نقره 
دشت-گوهر
ي-حبیب 
زاده

2-2-10165-34-1-0-0 48
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توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 114 مورخ 1396/06/21 بصورت یک 
باب مغازه و بالکن به انضمام زیرشیروانی در 1 واحد تجاري  به مساحت کلی 127/71 متر 

 .مربع صادر گردیده است
در مرحلخ نازك کاري داراي پروانه مرحله سوم به مساحت 126/26 متر مربع بصورت 1 باب 

 .مغازه به انضمام بالکن به شماره 302175 مورخ 1397/01/19  میباشد

حالیه عملیات ساختمانی در حد بهره برداري  بوده  و با توجه به ارائه نقشه برداري توسط 
متقاضی داراي اضافه بنا خارج از تراکم و خارج از 60% به مساحت کلی 55/12 متر مربع  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا در طبقه همکف  به مساحت 0/19 متر مربع-1

توسعه بناي بالکن تجاري  به مساحت 14/24 متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-2
عدم اجراي راه پله در زیرشیروانی به مساحت 15/4 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به -3

مساحت 40/88 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)
به تعداد 2 باب پارکینگ تجاري مورد نیاز بوده که با توجه به اینکه 1 باب آن را در زمان    -4
پروانه پداخت نموده است و با توجه به  متراژ تخلف صورت گرفته داراي 1 باب کسري 

پارکینگ تجاري میباشد (سال وقوع 1397)
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************
*********************************************************

***************
از بابت  توسعه بناي تجاري (نوسعه بناي بالکن تجاري ) به مساحت 13/95 متر مربع داراي 
راي کمیسیون ماده صد به شماره 2/96/11491 مورخ 1396/11/28 بوده و و با توجه به راي 
صادره و ارائه کروکی نقشه برداري ارائه داده شده از طرف متقاضی داراي مابه االتفاوت  به 

:شرح زیر میباشد
 کاهش بنا در طبقه همکف  به مساحت 0/19 متر مربع--1

توسعه بناي بالکن تجاري  به مساحت 0/29 متر مربع (سال وقوع تخلف 1396)-2
عدم اجراي راه پله در زیرشیروانی به مساحت 15/4 متر مربع و احداث یک طبقه مازاد به -3

مساحت 40/88 متر مربع (سال وقوع تخلف 1397)
با توجه به  متراژ تخلف صورت گرفته داراي 1 باب کسري پارکینگ تجاري میباشد (سال -4

وقوع 1397)
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حالیه با توجه به درخواست متقاضی که بپیوست بوده متقاضی تقاضاي پایانکار ملک خود را 
.نموده است

.مشمول قانون نما و منظر شهري میگردد و نما اجرا شده است
 .ایتمهاي پایانکار رعایت میگردد

سرویس بهداشتی در بالکن به مساحت 2/25 متر مربع اجرا شده است . (رعایت ضابطه 
سرویس بهداشتی میگردد)

************************
حالیه با توجه به نامه کمیسیون محترم ماده صد به شماره 2/98/13856 مورخ 1398/09/02 
که مبنی بر اداعاي مالک در خصوص راي نوشته شده در دفاعیه بوده که با توجه به نامه خود 
مالک که به شماره 174749 مورخ 1398/09/27 ثبت در اتوماسیون این منطقه شده است 
مالک  بیان نموده که راي نوشته شده در دفاعیه  اشتباه بوده و راي شماره 2/96/11491 

 .مورخ 1396/11/28 صحیح میباشد

.مراتب جهت استحضار و صدور دستور مقتضی به حضورتان ایفاد میگردد

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 22.36 مترمربع، 
احداث یک طبقه مازاد به مساحت 128.75 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-254142 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 

2,415,633,000(دو میلیارد و  چهارصد و  پانزده میلیون و  ششصد و  سی و  سه هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 195.83  2.5
 

5400000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/25 2/99/16001 بدوي باقر 
آباد-کوچه 
نوروزي

2-1-10015-12-1-0-0 490
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام  بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به  شماره 2/99/59 مورخ 1399/05/08به 
صورت 2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی  به مساحت کلی 360.04 مترمربع صادر 

گردیده است.حالیه ساختمان  در مرحله سفت کاري می باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي اضافه بنا به مساحت کلی 

:195.83 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 22.36 مترمربع -1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 22.36 مترمربع -2
 اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 22.36 مترمربع -3

 اضافه بنا در طبقه سوم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 128.75  مترمربع -4
 کاهش بنا در زیر شیروانی به مساحت 16.03 متر مربع-5

.سال وقوع تخلف 1399 می باشد
.رعایت تعداد پارکینگ مورد نیاز مسکونی می گردید
.داراي افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد می باشد

.با عنایت به عدم کف سازي اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت متعاقبا اعالم میگردد
الزم به ذکر است عرض باقیمانده راه پله برابر نقشه هاي ارائه شده  1.5 متر می باشد
براساس نقشه  معماري ارائه شده رعایت فضاي سبز گردیده و داراي کسري فضاي باز به 

.مساحت 24.82 مترمربع می باشد
.مشمول ضوابط سیماي شهري می گردد.نما اجرا نگردیده است

.مشمول تبصره 7 نمی گردد
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 70 درصد بوده و سطح 

.اشغال وضع موجود 84.74 درصد می باشد
با توجه به عملیات ساختمانی و عدم اتمام آجر چینی و مشخص نبودن تعداد واحد ها  ،  

 .کسري فضاي سبز ، باز و کسري پارکینگ  مجددا قابل بررسی می باشد
.مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب بررسی محتویات پرونده 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 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 720,316,800(هفتصد و  بیست میلیون و  سیصد و  شانزده هزار و  

هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 107.19  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 2/99/16014 بدوي بلوار 
ضیابري-کو
چه 

کوچکپور-ك
وچه 

ساحلی-بن 
بست 
ساحلی

2-2-10037-75-1-0-0 491

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث طبقه مازاد بر 
مدلول پروانه اصداري، محرز و مسلم است ولی باتوجه به همخوانی ملک مذکور با 

بافت موجود در منطقه، به لحاظ عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,020,264,000(یک میلیارد و  بیست میلیون و  دویست و  شصت و  چهار هزار )  ریال 
در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 121.46  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:09زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما بر روي پالك فوق پروانه ساختمانی به شماره 2/97/24 مورخ 1397/05/08 به صورت 
2 طبقه روي پیلوت در 2 واحد مسکونی به مساحت کلی 324/27 مترمربع صادر گردیده 
است. حالیه ساختمان در مرحله اتمام نازك کاري و سفت کاري(فاقد فعالیت کارگري)می 

.باشد
براساس کروکی نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس نقشه بردار توسط متقاضی 
داراي اضافه بنا به مساحت کلی 226/91 مترمربع برخالف مدلول پروانه به شرح زیر می 

:باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 35/15 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 35/15 مترمربع -2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 35/15 مترمربع -3

اضافه بنا در طبقه سوم به صورت یک طبقه مازاد به مساحت 121/46 مترمربع (الزم به  -4
توضیح است به مساحت 23/74 مترمربع از مساحت مزبور به صورت تراس روباز می باشد)

کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت 22/35 مترمربع -5
بناي مازاد بر تراکم از بابت تبدیل سطح راه پله و آسانسور به زیربناي مسکونی به  -6

مساحت 1/74 مترمربع(عرض باقیمانده راه پله 2.50 متر می باشد.)
.پروانه مذکور مشمول دستورالعمل نما و منظر شهري می گردد. نما اجرا شده است -7

.داراي کسري حدنصاب فضاي باز به مساحت 12/16 مترمربع می باشد -8
.برابر نقشه هاي معماري ارائه شده فضاي سبز رعایت می گردد -9

.کسري پارکینگ ندارد -10
الزم به ذکر است سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 60 درصد بوده و سطح 
//اشغال وضع موجود 82 درصد می باشد.(به میزان درصد بیش از سطح اشغال مجاز)

491

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه 
بالکن 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 64,480,000(شصت و  چهار 

میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 5.2  4
 

3100000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/08 2/99/8584 بدوي بازار- پاساژ 
شیک

2-1-10161-28-1-23-0 49
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق اجاره مستقل  به شماره 38810 مورخ 
1357/08/29بصورت ششدانگ هریک از یکباب مغازه به شماره 2546 و ششدانگ سه باب 
مغازه دیگري به شماره هاي 16 و 17 و 18 فرعی از 2548 می باشد .الزم به ذکر است که 
اجاره نامه مذکور بصورت کلی بوده که به چهار باب مغازه اشاره نموده است ولیکن مورد 
درخواست دفترخانه ششدانگ پالك شماره 2546 و 2548/16  بوده و داراي فعالیت شغلی 

فروش لباس زنانه می باشد
الزم به ذکر است پالك مورد ثبت با مغازه حد جنوبی به صورت یکجا مورد استفاده می باشد
از بابت مغازه به مساحت 45.33 مترمربع و بالکن به مساحت 36.65 متر مربع داراي بالمانع 
مندرج در سیستم  می باشد لذا پس از بالمانع مذکور بدون مجوز از سوي شهرداري اقدام به 
تعمیرات کلی شامل توسعه بالکن،کفسازي،رنگ آمیزي و احداث ویترین شیشه اي در طبقه 

.بالکن نموده است
باستناد نقشه برداري ارائه شده مساحت بالکن توسعه یافته 5.2 مترمربع ( با سال وقوع 

1394) می باشد
ملک فوق در بافت بازار  قرار داشته و رعایت توسعه معابر مطابق با طرح هاي اجرائی آتی با 

.رعایت ضوابط و مقررات میراث فرهنگی در زمان نوسازي الزامیست
مراتب جهت دستور به حضور ارسال میگردد

49
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