
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 نامه شماره ش ر - 127682 مورخ 1399/7/6 شهرداري مبنی بر سهو قلم 
در درج مبلغ جریمه در راي شماره ف 1717 مورخ 1394/6/17 صادره از ناحیه این 

کمیسیون با توجه به مفاد نامه و مالحظه ارقام محاسبه شده در سوابق ، ضمن پذیرش 
به تجویز ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی مبلغ جریمه راي رسیدگی مجدد فوق 
االشاره از مبلغ سیصد و پنجاه و پنج میلیون و هفده هزار و ششصد ریال به مبلغ 

764,274,000(هفتصد و  شصت و  چهار میلیون و  دویست و  هفتاد و  چهار هزار ) 
ریال صادر و اصالح میگردد . ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی بدون رونوشت راي 

تصحیحی ممنوع است . 

جریمه 140.88  1.75
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/17 3/99/11434 رسیدگ
ي 

مجدد 
اصالح
ي

بلوار امام  
علی کوي 
زمان انتهاي 

زمان 2

3-1-10205-494-1-0-0 1

توضیحات بازدید احتراماً ساختمان بازدید شده بصورت یکباب ساختمان نسقی نیمه کاره   یک  **--**
 طبقه روي پیلوت همکف شامل پارکینگ و انباري و طبقه اول یک واحد مسکو نی

برابر پالن معماري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 70/44متر مربع میباشد که  **--**
بدون مجوز و خالفساز احداث شده است اسکلت بتنی ومصالح آن از سنگ بلوك و قدمت 

سال 1392
که کآل خارج از تراکم  اعالم گردیده و  کسري پارکینگ ندارد**--**

از بابت موارد فوق  داراي راي  کمیسیون بشماره  ف 1717 مورخ 1394/06/17  **--**
. مبنی بر جریمه می باشد

در حال حاضر با توجه خط پروژه جدید به شماره 946 به مساحت 41.94مترمربع **--**
در تعریض کوچه 8متري اصالحی قرار دارد

213می باشد و در طرح S بر اساس ضوابط جاري کاربري ملک ورزشی تثبیت شده**--**
 قدیم کاربري مسکونی تراکم متوسط

بنابراین بر اساس ضوابط زمان احداث 14.25مترمربع  همکف داخل تراکم و 28.5**--**
طبقه اول داخل تراکم می باشد در مجموع 42.75 مترمر بع داخل تراکم و 98.13مترمربع 

 مازاد بر تراکم
.بر اساس ضوابط جاري کال مازاد بر تراکم می باشد**--**

گفتنی است راي صادره کل اعیان مازاد بر تراکم لحاظ گردیده که مالک به این **--**
.موضوع معترض می باشد

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم می گردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده با عنایت به گزارش اخیر شهرداري به شماره 169976 
مورخ 99/9/2 که سال وقوع تخلف را 1358 اعالم نموده و با تطبیق به مدلول 

دستورالعمل نامه شماره 34/3/1/8616 مورخ 71/4/28 و در راستاي تبصره یک ذیل 
ماده 100 شهرداري ، رسیدگی به موضوع از صالحیت کمیسیون منصرف و مطابق به 

ذیل بند 5-1- بدون ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 با وصول کلیه عوارض متعلقه 
مربوط به میزان تخلف ، رفع مشکل شده و پایان کار صادر گردد ، لذا به کیفیت 

اعالمی پرونده قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد . 

ردتخلف 100  0
 

55000  , 1358 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/03 3/99/17083 تجدید 
نظر

میدان امام  
علی(ع) 
کوي امام 
 رضا

3-1-10192-366-1-0-0 2

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سندارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی  
به مساحت 151  مترمربع  می باشد

 اعیان ملک با قدمت سال 1358 باستناد فیش برق ارائه شده می باشد *---*
برابرطرح تفصیلی ملک  به طول کامل در حریم رودخانه واقع شده است  ( به  *-----*

سطح 23.60 متر مربع در حریم کمی رودخانه واقع شده است )
با توجه به نوع کاربري اعیان ملک به سطح 100 متر مربع به صورت خارج  *-------*

 تراکم می باشد و با توجه به سال وقع تخلف ملک فاقد کسري پارکینگ می باشد
داراي سوابق گزارش غیابی ناحیه و راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره  *--------*

 3/94/16295 به تاریخ 94/12/01 مبنی بر تخریب می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص سایر تخلفات، با توجه به اینکه داراي راي قطعی به شماره 
3/95/17192-95/01/31 می باشد، موضوع واجد اعتبار امر مختوم بوده و این 

کمیسیون با تکلیفی مواجه نمی باشد.

ردتخلف 360.95  0
 

3360000  , 1395 افزایش تعداد واحد 1399/08/28 3/99/17640 بدوي بلوار  
انصاري  
نرسیده به 
میدان ولی 
 عصر(عج)

3-3-10046-3-1-0-0 3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
 شماره  142 به تاریخ 89/2/12

برابر بند 6 صورت جلسه کمیسیون ماده 5 به تاریخ 88/10/12 به صورت 3 طبقه و زیر 
شیروانی مسکونی  بر روي 3 باب مغازه بانضمام بالکن و در 10 واحد مسکونی با زیربنا 

1565.81 متر مربع می باشد
در خصوص تخلفات ساختمانی داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد  *---*

 : مبنی بر تخریب به شرح ذیل می باشد
افزایش بنا در همکف مسکونی به سطح 19.59 مترمربع -1

تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري به سطح 75.26 متر مربع به عمق 4.5 متر خارج از  -2
عمق تجاري

 تبدیل 3 باب مغازه به 2 باب *--*
توسعه بنا درنیم طبقه تجاري ( بالکن )  به سطح 37.37 مترمربع ( به سطح 34.60  -4
 . مترمربع آن مازاد بر یک سوم و به سطح 2/77 مترمربع آن درحد یک سوم خواهد بود
تبدیل بخشی از مسکونی در طبقه اول به بالکن به سطح 22.33 متر مربع  ( بالکن در  -5

 ( حد 1/3
افزایش بنا در طبقه دوم به سطح 14.42 مترمربع -6
افزایش بنا در طبقه سوم به سطح 14.42مترمربع-7

 افزایش بنا درطبقه چهارم به سطح 31.52 متر مربع-8
 افزایش بنا  مسکو.نی در  زیر شیروانی  به سطح 17.74مترمربع-9

احداث راه پله به بام  به سطح 16.64 مترمربع خارج از ارتفاع پیش بینی شده درنقشه  -10
 ( پروانه ( با توجه به عدم دارا بودن راه پله به بام در پروانه صادره

باتوجه به سطح تجاري و براساس ضوابط قدیم نوار تجاري ، بازاي هر100 مترمربع    -11
تجاري ماك ملزم به تامین یک واحد پارکینگ بوده است----- برابر وضع موجود داراي  

 سه واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 10 واحد به 16 واحد مسکونی و براساس ضوابط  -12

 قدیم  داراي 4 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
کاهش سطح راه پله درطبقه اول و تبدیل آن  به بناي مفید مازاد برتراکم به سطح 5/59 -13

 .  مترمربع

: باستناد نقشه برداري ارائه شده *--*

3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



بخشی از توسعه بنا تجاري به سطح 24.93 متر مربع تخریب به راهرو مسکونی  *-*
 دسترسی به پیلوت تبدیل شده است

داراي توسعه بنا در همکف به سطح 6.73 متر مربع به صورت احداث سایبان جهت تامین  -1
 پارکینگ می باشد

با توجه پوشش سقف پاسیو در همکف و تامین 2 واحد پارکینگ دیگر ، از 4 واحد   -2
کسري پارکینگ  مسکونی 2 واحد حذف و تنها داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می 

( باشد   ( 8 واحد پارکینگ در محل تامین شده است

 ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد *-*
الزم به توضیح می باشد داراي آراي بدوي و تجدید نظر دیوارن عدالت اداري مبنی  *---*

بر تائید آراي بدوي و تجدید نظر کمسیون ماده صد ( مبنی بر تخریب ) می باشد
همچنین الزم به ذکر می باشد با توجه به بازدید از ملک و نیز بهره برداري از آن و  *----*
همچنین اجراي کامل تاسیسات برقی و مکانیکی کل واحد هاي مسکونی و تجاري  ، امکان 

 تخریب بنا میسر نبوده و نخواهد بود
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 3100000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/12/17 3/99/20371 بدوي خ شهید  
انصاري 
پارس 1  
فالحی

3-3-10030-16-1-0-0 4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/99/54  - 99/04/28  بصورت 2    -

  طبقه  بر روي پیلوت  در یک  واحد مسکونی با زیربناي
.  کلی 249.08  متر مربع  مربع صادر گردیده است   -

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 85  %  مورد استفاده 80.98 %  -    -    -
  %    -   طبقات  ؛   170 % مورد استفاده  161.96
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

  عملیات ساختمانی در مرحله  اتمام  اسکلت بوده و برابر نقشه معماري ارائه شده ؛   - -
در همکف فاقد اضافه بنا و در طبقات اول و دوم بدلیل احداث تراس بسمت حیاط خلوت  -

 . بسطح 2.24  متر مربع اضافه بنا در هر طبقه میباشد
. کاهش زیرشیروانی بسطح 3.79 متر مربع -
 . افزایش تعداد واحد ها از یک به 2 واحد -

---------------------------------------------------------
عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت در طبقات اول و  دوم بدلیل احداث تراس در حد  -

 شمال غربی  و مشرف به پالك همسایه است . ( عرض اجرا شده 1.30 متر )
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 . داراي گزارش ناظر ساختمان -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده در خصوص احداث یک باب مغازه بدون مجوز شهرداري 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 

258296 مورخ 96/12/20 ثبت دبیرخانه مرکزي شهرداري رشت مبنی بر تایید 
استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی کارشناسی طی نظریه شماره ش 

ر-229018-98/12/15 به مبلغ 910،000،000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 182,000,000

(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 35  0
 

1800000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز 1399/04/22 3/99/22908 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
ابتداي کوي 
امام رضا 
نبش کوچه 
ذات اصغر 
روبروي 
خشک 
  شوئی

3-3-10456-36-1-0-0 5

در خصوص یک واحد کسري پاریکنگ  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 90,000,000(نود 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید  احتراماً
گزارش فوق بدون بازدید میدانی از ملک و به درخواست شفاهی واحد تخلفات ساختمانی بر 
اساس سوابق موجود در پرونده شماره 596/93  جهت تکمیل فرم تحلیل خالف ساختمان 

. اعالم گردیده است
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4  ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
2,413,125(دو میلیون و  چهارصد و  سیزده هزار و  یکصد و  بیست و  پنج) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 110  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/29 3/99/23576 تجدید 
نظر

آج بیشه  
بلوار امام 
رضا(ع) ك 
  سمیه 16

3-3-10354-5-1-0-0 6

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 105018 مورخ 98/6/17 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
4,935,938(چهار میلیون و  نهصد و  سی و  پنج هزار و  نهصد و  سی و  هشت)  ریال 

صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 30  0.75
 

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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده 
 به مساحت 152.06 متر مربع مشتمل بر یک باب خانه ویالیی دوبلکسی به مساحت 136.96 

 متر متر مربع می باشد
قدمت بنا باستناد سوابق گزارش و فیش برق به سال 1380 می باشد *-*

 ساختمان مذکور در حال بهره برداي می باشد *--*
باستناد خط پروژه شماره 904 به سطح 32.18 متر مربع در تعریض معبر 6 متري   *---*
حد شرق و جنوب و غرب می باشد که از این مقدار به سطح 23.68 متر مربع از اعیان می 

 باشد
واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *----*

: و بر همین اساس  و برابر ضوابط املک خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 90.88 -1

همکف به سطح 89.91 متر مربع در حد تراکم و به سطح 18.92 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 90.78 -2
 در طبقات به سطح 28.13 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد *--*

در خصوص داراي سوابق گزارش و راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره  *-----*
 3/98/22717 به تاریخ 98/04/19 مبنی بر تخریب می باشد

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیمی کمیسیون ماده صد - شعبه 1 به شماره 3/98/22953 
به تاریخ 98/05/12 و صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

6

با توجه به گزارش شهرداري و اعالم سال وقوع (سال 1359) لذا طی دستورالعمل 
شماره 8616/1/3/34 مورخ 71.04.28 که پرونده ها مسکونی در کاربري مرتبط قبل از 
سال 66.01.01 قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارند،لذا راي بدوي نقض و راي 
مبنی بر غیر قابل طرح و رسیدگی صادر و اعالم می گرددو در خصوص عقب نشینی 
عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش(به هنگام اجراي 

طرح یا نوسازي) عمل نماید.

ردتخلف 125.51 55000  , 1359 عدم رعایت عقب نشینی 1399/02/01 3/99/23697 بدوي تیر-25  7 
متري نوري  
توحید-بی 
نام   روبروي 

کوچه 
هماهنگ

3-3-10206-11-1-0-0 7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري 
ارائه شده به مساحت عرصه حدود 82/71   مترمربع مشتمل بر یکباب خانه ویالیی بازیربناي 

 حدود 62/11 مترمربع
با نوع مصالح بلوك وسایه بان بسطح 20/6 مترمربع برابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت 
سال 1359 می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وبا توجه به قدمت بنا فاقد کسري 

 پارکینگ می باشد وبرابر خط
پروژه پیوست بشماره 486  کوچه حد شرق بصورت 8 متري ودراین حد بسطح 42/8  

مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان مسکونی وسایه بان می باشد وهمچنین از آنجاییکه 
درحد جنوب کوچه اي با عرض

حدود دو متر موجود می باشد برابر نظریه واحد محترم نقشه برداري در این حد درطرح  
تفصیلی جدید کوچه اي پیش بینی نگردیده وبدلیل نسقی بودن ملک قابلیت طرح 

 درکارگروه خط پروژه در راه وشهرسازي را
ندارد . ضمنا مدعی متصرف مالکیت مجددا اقدام به تعمیرات جزعی  شامل  

(سیمانکاري.دیوارچینی برروي دیوار موجود با ارتفاع حدود  هشتاد سانتیمتر  .تعویض درب 
 لنگه اي و نصب درب کرکره اي در حد

شرق ونصب درب درکوچه دو متري   وتعمیرات داخلی ) را  نموده است  که در خصوص نصب 
درب در  کوچه 2متري حد شرق داراي شکایت همسایه مجاور  می باشداما متقاضی با ارائه 

 استشهادیه محلی که به
تایید هیئت امناء مسجد شهداي دیانتی نیز رسیده اعالم نموده که درب مورد نظر از سالیان  
قبل موجود بوده و  وي فقط به تعمیرات وسیمانکاري اطراف آن اقدام نموده است که شواهد 

 موجود درمحل نیز دال
   R112 برگواهی  همین موضوع می باشد   . همچنین  با توجه به قرار گرفتن ملک در پهنه

 . وعرصه باقیمانده  کل اعیان احداثی  مازاد برتراکم می باشد
حالیه درخواست  پرداخت عوارض آن رادارد مراتب باتوجه به کسري حد نصاب تفکیک  

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

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 212445 مورخ 98/11/16
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداریها راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
203,112,000(دویست و  سه میلیون و  یکصد و  دوازده هزار )  ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 96.72  1
 

2100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/13 3/99/23961 بدوي خ الهیجان  
ك آزاد 
میدان 

جانبازان ب 
سوم 

  بشارتی

3-3-10357-39-1-0-0 8

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

کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 52,500,000(پنجاه و  دو 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

2100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق مبایعه نامه ارائه شده از سوي متقاضی  به عرصه 
بمساحت 67/39 متر مربع میباشد

طبق پالن معماري ارائه شده از سوي متقاضی  ( ممهور به مهر مهندس  نظام مهندسی)   
عرصه وضع موجود  بمساحت 71/27 متر مربع ( بسطح 3/88 متر مربع بیشتر از مبایعه نامه 

 ارائه شده)
وشامل یکبابخانه ویالیی دوبلکس در یک واحد مسکونی با قدمت سال 1397 از نوع اسکلت 

.بلوکی با شناژ قائم وافقی  بشرح زیر میباشد
طبقه همکف بسطح کلی 71/27 متر مربع شامل پیلوت بسطح 13/86 متر مربع و مسکونی  -

  بسطح 57/41 متر مربع
نیم طبقه بسطح 25/45 متر مربع بصورت 2  اطاق خواب  -

داراي یک واحد کسري پارکینگ  مسکونی میباشد -
با توجه به اظهار نظر واحد محترم خط پروژه  با توجه به نسقی بودن  ملک و تعریف نشدن 
کوچه  براي ملک مذکور در طرح تفصیلی جدید  تهیه خط پروژه  توسط این واحد امکان 

.پذیر نمیباشد
سطح اشغال موجود 100% میباشد و با توجه به ضوابط و اینکه  عرصه  ملک زیر 75 متر 

.میباشد  کالً خارج از تراکم میباشد
حلیه متقاضی با توجه به اخطاریه 10 روزه  دبیر خانه کمیسیون محترم ماده صد درخواست 

 .کارشناسی ملک خود را دارند
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 19,448,000(نوزده میلیون و  چهارصد و  چهل و  

هشت هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 1496  0.1
 

130000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/08 3/99/23969 تجدید 
نظر

رشت 
خیابان 
کیژده 
روبروي 
گلزار 
شهداء 
منازل 

سازمانی 14 
 واحدي

3-3-10303-5-1-0-0 9

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات و زیرشیروانی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 
به 1.5 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 
اخذ جریمه به مبلغ  129,324,000(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  سیصد و  بیست و  

چهار هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 663.2  1.5
 

130000  , 1373 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما باستحضار می رساند برابر نامه شماره 565/170/222/ز م به تاریخ 98/06/20 مجري 
طرح هاي عمرانی سپاه قدس گیالن  و ثبت شده در دفتر اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 

 به شماره 109013 به تاریخ 98/06/24
مبنی بر تصویه بدهی عوارض شهرداري از محل تبصره 5 بند و ماده 9 آیین نامه اجرایی 
قانون بودجه 1398 در خصوص اطالعات و جزئیات منازل سازمانی ، از یک قطعه زمین 

: مشتمل بر چهار بلوك ساختمانی مجزاي از هم  و در  28 واحد مسکونی
 بلوك اول و چهارم به صورت سه طبقه بر روي همکف ( واحد مسکونی ) -1

 بلوك دوم وسوم به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت -2
که در اختیار سپاه پاسداران بوده بازدید میدانی از بیرون ملک به عمل آمد که با توجه به 

 پرونده هاي موجود در بایگانی فنی ، ساختمان فاقد پروانه و پایان کار می باشد
برابر نامه اشاره شده اعیان احداثی با قدمت سال 1373 و بر روي عرصه اي به مساحت  *-*

 1271 متر مربع می باشد
 R 121 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *--*

: ( 3 طبقه بر روي پیلوت ) واقع شده است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 55 % ---- مورد استفاده : 37.76 -1

 همکف در کل به سطح 480 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % ---- مورد استفاده : 132.18 -2

در طبقات به سطح 1016 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  663.20 متر مربع  *-*
 به صورت خارج تراکم می باشد

برابر ضوابط سال احداث بنا مالک ملزم به تامین 18 واحد پارکینگ بوده  است که با  *--*
 توجه به عدم امکان ورود به ملک قابل اظهار نظر نمی باشد

کلیه متراژ ها تقریبی بوده که به جهت تعیین دقیق تخلفات نیاز به ارائه مدارك از  *---*
 سوي سازمان مربوطه می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

*-------------------------*
در خصوص موارد اشاره شده داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/23969 به  

 ترایخ 99/04/08 مبنی بر پرداخت جریمه می باشد
الزم به توضیح می باشد در منابع و پرونده هاي بایگانی شهرداري منطقه هیچگونه  *-*

مدرکی دال بر گواهی پایان کار مشاهده نگردید و پرونده با همین شرایط به کمیسیون ماده 
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صد ارجاع گردید
اکنون سازمان مورد نظر طی نامه اي به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري  منطقه  *---*

ش ر 69423 به تاریخ 990/4/23 اعالم داشته که براي  منازل مسکونی مورد بحث ، 
 شهرداري طی نامه اي به شماره 3/33/22827 به تاریخ 85/11/21

گواهی پایان کار ساختمان به شماره 3/33/1073 به تاریخ 73/03/24 با رعایت کلیه موازین 
 قانونی را صادر و به اطالع آن سازمان رسانیده است ( به پیوست )
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ359,845,440(سیصد و  پنجاه 
و  نه میلیون و  هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  چهارصد و  چهل) ریال صادر می گردد.

جریمه 103.27  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/24053 بدوي بلوار 
خرمشهر 14
 متري الله 
بن بست 
نهم

3-3-10411-558-1-0-0 10

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/181 مورخ 97/12/21 در 3/5 طبقه 
( با احتساب 6 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 889/90 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 32/01 متر مربع می باشد توضیح -1
اینکه بسطح 8/40 متر مربع از این مقدار بصورت سایبان فلزي متصل به سازه جهت تامین 

پارکینگ می باشد
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 70/83 متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 23/61 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع سه طبقه بسطح 0/43 متر مربع 

از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در زیرشیروانی بسطح 20/42 متر مربع کاهش زیربنا دارد -3
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -4

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 60 % و سطح اشغال موجود برابر با 69/61% می باشد -5
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ هاي  -6

.احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است رعایت آن در -7

.زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/10/03 تخلف مذکور را به شهرداري اعالم -8

نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت می گردد -9

مساحت نورگیر (پاسیو) مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (حداقل مساحت  -10
12 متر مربع) رعایت نمی گردد.(مساحت وضع موجود برابر با 10/46 متر مربع است)

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

10

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 11.28مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم هر طبقه به مساحت 14.28، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به 
مساحت 7.59 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 3.28 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 327,549,600
(سیصد و  بیست و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 64.99  1.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/01/24 3/99/24112 بدوي  
فلسطین-
  ك حاتم2

3-2-10178-119-1-0-0 11

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/2 مورخه 98/01/19 در 3/5 طبقه 
( با احتساب 3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 500/73 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سربندي و شروع دیوارچینی بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه 

:شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 11/28متر مربع-1

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 42/84 متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 14/28 متر مربع) می باشد

انباري هاي احداثی در زیرشیروانی بسطح 3/28 متر مربع مازاد بر مقدار مجاز (5 متر  -3
مربع به ازاي هر واحد) می باشد که از این مقدار بمساحت 0/69 متر مربع بصورت توسعه بنا 

در زیرشیروانی
.و مابقی بصورت تبدیل (غیر مجاز) راهرو به فضاي انباري است

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -4
با توجه به تغییر مقدار فضاي راه پله و افزایش زیربناي مفید ساختمان نسبت به پروانه  -5

 صادره بمقدار 6/15متر مربع (تبدیل غیر مجاز) در طبقات دارند
و (به دلیل کاهش سطح راه پله) بسطح 1/44 متر مربع تبدیل غیر مجاز در همکف دارند

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 71/74 % و سطح اشغال موجود برابر با 80/71% می باشد -6
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ هاي  -7

.احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است رعایت آن در -8

.زمان پایانکار الزامی می باشد
حد نصاب فضاي باز برابر ضوابط صدور پروانه رعایت می گردد -9

ناظر ساختمان برابر نامه مورخ 98/06/03 خالف ساختمانی نامبرده را گزارش نموده  -10
است

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

11

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 23.96 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم هر طبقه به مساحت 14.34مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي 

مفید به مساحت 3.68 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر 
قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 571,200,000(پانصد و  هفتاد و  یک 
میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 85  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/24 3/99/24116 بدوي رسالت  
استخر  حق 
شناس بن 
بست مس 
چیان

3-2-10181-145-1-0-0 12

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/138 به تاریخ 97/10/27 به صورت 4.5 طبقه و در 12 واحد مسکونی 

با زیربناي 1606.21 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد *-*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 22.96 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 57.48 مترمربع ( هر طبقه به سطح 14.34  -2
مترمربع )

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 3.68 متر مربع  -3

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ 98/10/15 می 
 باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*

سطح اشغال مجاز :  55 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 49.65 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  79.20

تراکم مجاز : 165 % + 65 ( یک طبقه مازاد تشویقی برابر ضوابط )   *---------*
% -------  مورد استفاده زمان پروانه 204.92 % ------- استفاده کنونی  215.12

رعایت فضاي باز می کردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

12

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

ردتخلف  3
 

3360000  , 1396 افزایش تعداد واحد 1399/02/01 3/99/24119 بدوي بلوار  
مدرس  
شرافت

3-1-10263-4-1-0-0 13

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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

با اعمال ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ789,840,000(هفتصد و  هشتاد 

و  نه میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 88.1  3
 

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

کاربري مربوطه

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

250,185,600(دویست و  پنجاه میلیون و  یکصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) 
ریال صادر می گردد

جریمه 148.92  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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی  داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 90 به تاریخ 96/04/14 به صورت 4 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 441.10 

مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

اتمام رسیده است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 4.87 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  تا چهارم به سطح 19.48 مترمربع ( هر طبقه به سطح 4.87  -2

مترمربع )
احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 13.65 متر مربع -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 7.45 مترمربع می باشد ( درآمدي )

 تبدیل بام شیروانی به بام مسطح مشاعی به سطح 48.36  متر مربع -4
 افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد -5

در هنگام صدور پروانه به سطح 79.80 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -6
 توسعه راه پله به بام به سطح 1.74 متر مربع -7

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی نظام ) 
 می باشد

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-*
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، مجاز به نصب 2 درب به طول 3  متري بوده و با توجه  *------*
به اینکه پارك حاشیه اي در زمان پروانه رعایت نمی گردیده ، 2 درب به طول هاي 4 و 3 متر 

 تعبیه شده است
برابر ضوابط درآمدي با توجه به افزایش طول درب ماشین رو به طول 1 به  *--------*
جهت تردد راحت  خودرو ، یک واحد خودرو مشمول ضوابط ماده 65 دفتر چه عوارض 

 درآمدي  می باشد

13

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 کاربري مجاز : مسکونی - متوسط *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50  % -----  مورد استفاده زمان پروانه 47.96 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  50.91

تراکم مجاز : 100 % + 5 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 148.89 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  160.77

مشمول فضاي باز و سبز نمی گردد *----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*
مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/25031 به تاریخ 

99/03/10 و  صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 

تخلف نامبرده در احداث بناي مازاد بر مدلول پروانه، محرز و مسلم است لیکن با توجه 
به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه ملک مورد نظر در مراحل اتمام ساخت قرار 

دارد و تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد 
تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي اضافه 

بناي همکف و طبقات، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 7,645,386(هفت میلیون و  
ششصد و  چهل و  پنج هزار و  سیصد و  هشتاد و  شش) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.17  1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/01/17 3/99/24122 بدوي شهید  
انصاري 
خیابان 
پارس 1 
ساختمان 

امیر

3-3-10474-3-1-0-0 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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سوابق موجود داراي پروانه ساختمانی 
شماره 478 به تاریخ 82/12/19 بصورت ساختمان

.طبقه در دو واحد مسکونی به مجموع زیربناي 288 متر مربع می باشد 2/5
باستناد پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می 

:باشد
در همکف و طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 8/39 متر مربع  (در مجموع بسطح  *----*

25/17 متر مربع) داراي توسعه بنا می باشد
برابر پروانه صادره رعایت عقب نشینی و پارکینگ می گردد *----*

 پروانه صادره فاقد اعتبار است *-----*
با توجه به طرح تفصیلی جدید و باستناد خط پروژه شماره 2175 پیوست   *-----*

بمساحت 3/81 متر مربع در حد جنوب داراي عقب نشینی می باشد
سطح اشغال مجاز برابر 60 درصد و سطح اشغال موجود برابر با 65/24 درصد می  *-----*

باشد
از بابت موارد مذکور داراي گزارش جاري بشماره 555653-98/08/25 می  *------*

باشد
حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف دارند *-----*

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

14

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

ردتخلف 25  0
 

1800000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/23 3/99/24138 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
-پشت 

میدان تره 
بار - ك 18 
متري سمت 
چپ فرعی 
دوم سمت 
چپ سومین 

 پالك

3-1-10300-232-1-0-0 15

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 60 متر مربع   -

 , بصورت یک باب انبار کاالي تجاري
در خصوص اعیان بسطح 60 متر مربع بصورت انبار تجاري   با قدمت احداث بنا سال 1395  -
 ,  برابر راي غیابی  کمیسیون بدوي ماده صد  بشماره 18657  مورخ  1395/12/16   بدلیل  

 . عدم ارائه گواهی  استحکام  بنا  به تخریب بنا محکوم گردیده اند
اکنون با توجه به مراجعه مالک  و ارائه مدارك و مستندات الزم گزارش اصالحی آن برابر  -

. نقشه معماري ارائه شده بشرح زیر تقدیم میگردد
برابر نقشه معماري ارائه شده  مساحت اعیان بسطح 61 متر مربع  با قدمت نصب کنتور   -

 . 1392/12/20  میباشد و بصورت انبار کالي تجاري مورد بهره برداري است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري -

برابر پینوشت کارشناس خط پروژه امکان تهیه خط پروژه بدلیل نسقی بودن و همچنین  -
 . عدم تعریف کوچه در طرح تفصیلی امکانپذیر نمیباشد

 (الزم بذکر است که شارع عمومی در محل موجود است ) -
 . بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی قرار دارد و اعیان خارج از تراکم است - -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

15

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح توسعه زیرشیروانی به مساحت 4.71 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,733,500(نه 
میلیون و  هفتصد و  سی و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 4.71  1.5
 

700000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/01 3/99/24141 بدوي شهدا پشت  
قنادي 

گلستان   
 متحدین

3-3-10140-2-1-0-0 16

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 187 مورخه 
 93/12/28 می باشد که با استفاده از سقف تراکم اعطایی

بسطح  24/3 مترمربع بصورت 2  طبقه  با زیرشیروانی بر روي پیلوت در2  واحد مسکونی 
بازیربناي کل 253/15   مترمربع صادرگردیده عملیات

 :  ساختمانی درحد نازك کاري  است و درخصوص 
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه همکف بسطح 7/34 مترمربع -1 

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم بسطح  14/38 مترمربع ( هرطبقه  7/34  -2
 .مترمربع )

افزایش سطح انباریها بصورت بناي تبدیلی راهرو به بناي  مازاد بر5 مترمربع بسطح 1/01  -3
. مترمربع

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی در طبقه سوم بسطح   -4
 .77/6 مترمربع

افزایش واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی که زیربناي آن درطبقه سوم  -5
 می باشد

کسري یکواحد پارکینگ مسکونی  داراي سوابق و گواهی عدم خالف بشماره  -6
485392-98/07/11 می باشد

حالیه با توجه به پالن نقشه برداري و معماري ارائه شده و بازدید از ملک موارد زیر قابل بیان 
:است

اقدام به تبدیل پیلوت به دو باب مغازه  بمساحت 30/79 متر مربع (به ارتفاع 4/90  *---*
متر) نموده است

در طبقه اول بسطح 10/62 متر مربع از فضاي مسکونی به بالکن دو باب مغازه  *----*
تبدیل شده است

که 10/26 متر مربع از آن در حد 1/3 و مابقی خارج از 1/3 می باشد همچنین بسطح 19/71 
متر مربع کاهش زیربنا در

طبقه مذکور دارد
در زیرشیروانی بسطح 4/71 متر مربع توسعه بنا دارد که از این مقدار بسطح  *-----*

3/38 متر مربع مربوط به انباري مازاد بر
متر مربع می باشد 5

با توجه به تغییرات انجام گرفته 2 واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد  *------*
کسري پارکینگ مسکونی دارد

رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد و سطح اشغال همکف بصورت 100% می  *-----*

16
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باشد که به همین صورت در مراحل قبل گواهی عدم خالف دریافت نموده است
ناظر ساختمان توسعه بنا در سطح را مورخ 96/06/15 به شهرداري اعالم نموده  *-----*

است
حالیه تقاضاي بررسی تخلفات مذکور و صدور مجوز حفاري بطول 14/50 متر آسفالت قدیم + 

یک متر موزاییک جهت نصب انشعاب آب و فاضالب را دارد
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد .

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 28.02 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر 

یک به مساحت 34.63 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 5.01 مترمربع، مازاد 
انباري به مساحت 0.38 مترمربع، تغییر جانمایی ملک از عقب ساز به برساز در هر 

طبقه به مساحت 37.8 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,391,060,000(دو میلیارد و  سیصد 
و  نود و  یک میلیون و  شصت هزار )  ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 288.5  2.5
 

960000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/20 3/99/24202 بدوي سه راه  
فرزانه-ارشا
د  گل رز

3-3-10082-43-1-0-0 17
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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 احتراماً پالك  ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 51 **--**
مورخ 97/04/25 که با استفاده از ضوابط همجواري با یک طبقه مازاد به صورت ساختمان 

 3.5طبقه در 3واحد مسکونی
باز یربناي 510.2 مترمربع به صورت عقب ساز صادرگردیده است . در زمان بازدید   **--**
ساختمان در مرحله اجراي سفت کاري می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري 

 تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 97 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 28.02مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازاد  بر تراکم در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام  به مساحت 34.63**--**
مترمربع (مجموع سه طبقه 103.89مترمربع )

توسعه  بناء در زیرشیروانی به صورت انباري مازادبر 5مترمربع  به مساحت 5.01 **--**
مترمربع

احداث انباري بیشتر از 5مترمربع در زیرشیروانی به مساحت 5.39مترمربع که از **--**
.این مقدار 5.01در تخلف منظور گردیده است و 0.38مترمربع انباري مازادبر 5متر می باشد
تغییر جانمائی ملک از عقب ساز در حد جنوب به برساز در حد جنوب به مساحت **--**

37.8مترمربع در هر طبقه( در مجموع 151.2مترمربع)
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**
پروانه 30مترمربع که در حال حاضر قابلیت اجراي 20مترمربع را دارند)

رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره نمی گردد.(17.98متنرمربع کسري حد **--**
نصاب فضاي باز بر اساس ضوابط زمان پروانه دارند)
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

.سطح اشغال همکف از 76% در زمان پروانه به 78.06% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

17

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص کسري پارکینگ، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 1,344,000,000

(یک میلیارد و  سیصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 400  1
 

3360000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/01/17 3/99/24471 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري  ك 
  رجایی

3-3-10323-5-1-0-0 18
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معاونت شهرسازي و معماري
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي ناشی از 
توسعه بنا و تبدیل مسکونی به اداري، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي 

بدوي با جریمه به مبلغ 5,118,960,000(پنج میلیارد و  یکصد و  هجده میلیون و  نهصد 
و  شصت هزار ) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 761.75  2
 

3360000  , 1395 تبدیل مسکونی به سایر کاربري 
ها

1399/01/17 3/99/24471 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري  ك 
  رجایی

3-3-10323-5-1-0-0 18
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي پروانه شماره 168 مورخ 92/8/25 بصورت **--**
ساختمان 4/5 طبقه در 4 واحد مسکونی با زیر بناي 461/76 متر مربع(با استفاده از سقف 

.تراکم اعطایی) صادر گردیده است
:که از بابت موارد اضافه بنا به شرح زیر شامل **--**

همکف به میزان حدودا 51/88 متر مربع(بخشی از آن مربوط به احداث مغازه فاقد  **--**
بالکن بمساحت 24/30 متر مربع)

اضافه بنا در طبقات 4.3.2.1 به میزان حدودا 207/52 متر مربع(هر طبقه حدودا **--**
51/88 متر مربع)

توسعه راه پله به بام به میزان حدودا 2/61 متر مربع**--**
 سقف تراکم اعطایی به میزان 107/79 متر مربع**--**

یک واحد کسري پارکینگ تجاري و تغییر جانمائی ملک از برساز شمالی به عقب **--**
 ساز جنوبی

در خصوص مغازه و یک واحد کسري پارکینگ داراي راي تخریب و در خصوص **--**
مابقی اضافه بنا داراي راي جریمه و تغییر جانمائی فاقد راي  از کمیسیون تجدید نظر و 

.سوابق در واحد خالف میباشند
مغازه تخریب و از بابت ساختمان گواهی عدم خالف به شماره 94213مورخ  **--**

.94/02/22صادرگردیده است
در حال حاضر با توجه به دستور شهردار محترم رشت مبنی بر مساعدت و پیرو آن **--**

 دستور شهردار محترم منطقه  در معیت نماینده سازمان
از محل بازدید گردید که مشاهده گردید کل ساختمان با تعمیرات اساسی و مقاوم **--**

سازي در سال 95 به صورت دفترنمایندگی سازمان نظام مهندسی استان گیالن تبدل 
گردیده است

:که موارد تخلف  جدید به شرح زیر می باشد **--**
تبدیل پیلوت (مسکونی) به اداري  به مساحت 140.39 مترمربع  بدون مجوز شامل **--**
پذیرش ورودي و سرویس و سایر فضاهاي اداري که از این مقدار 11.11مترمربع احداث راه پله 

.بتنی با قدمت سال 95 می باشد
تبدیل مسکونی از طبقه اول تا چهارم به مساحت 561.56مترمربع بدون مجوز  که **--**
.از این مقدار 11.11مترمربع احداث راه پله بتنی با قدمت سال 95 در طبقه اول  می باشد

توسعه بناء اداري به مساحت 37.98مترمربع به صورت طبقه مازاد در طبقه پنجم و **--**
 تبدیل 21.82مترمربع راه پله و آسانسور مسکونی به اداري

با توجه به نامه شماره 133921مورخ 96/07/05معاونت معماري و شهرسازي از بابت **--**
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761.75زیربناي اداري 16واحد پارکینگ مورد نیاز است(15واحد موظف 1 واحد براي 
مراجعان)

.بنابراین 16واحد کسري پارکینگ دارد**--**
جانمایی ساختمان تغییر نموده است در پروانه صادره بر ساز از حد شمال بوده و در **--**

.حال حاضر  بصورت بر ساز از حد جنوب بوده و حیاط در قسمت شمالی میباشد
بنابراین 103.05مترمربع (20.61مترمربع در هرکدام از طبقات  همکف تا چهارم به **--**
کسر اضافه بناء در آن طبقه) مطابق نامه شماره 213210مورخ 96/10/23 معاونت شهرسازي  

 تغییر جانمائی دارند
توضیحاً اینکه با همین وضعیت و با تغییر جانمائی به کمیسیون ماده 100 اعالم **--**
.گردیده بود که با توجه به نامه معاونت شهرسازي تغییر جانمائی اعالم گردیده است

در حد شرق در طبقات داراي پنجره به پالك مجاور که وضع موجود پارك و متعلق **--**
به شهرداري می باشد هستند که در خط پروژه این حد کوچه 8متري آتی تعریف گردیده 

.است
                                                                 

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

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي به شماره 23194مورخ 98/07/29 **--**
. مبنی بر جریمه می باشد

.تغییرات جدیدي مشاهده نگردید**--**
در حال حاضر با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 23535مورخ **--**

 98/10/21 مبنی برارائه دفاعیات مالک و بررسی مجدد پرونده
و با عنایت به نامه  شماره 34526مورخ 98/08/22 اداره کل راه و شهرسازي مبنی **--**

(اداري تثبیت شده) s121 121بهr بر تغییر کد پهنه ملک از
با توجه به اینکه پروانه صادره براي ملک به صورت مسکونی می باشد و تغییر کد **--**

 پهنه در طرح تفضیلی منوط به دریافت پروانه اداري می باشد بنابراین
تبدیل ملک از مسکونی به اداري برخالف پروانه صادره صورت گرفته و تخلف **--**

.محسوب می گردد
.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 768,400(هفتصد و  شصت و  هشت هزار و  چهارصد) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 19.21  0.5
 

80000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/07 3/99/24532 تجدید 
نظر

انبار نفت  
کوي 

طالقانی-کو
چه اول 
چهار راه 
لواشی

3-1-10253-11-1-0-0 19

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده،ارائه تعهد نامه محضري بشماره 15805 مورخ 1397.10.25 دفتر خانه اسناد 

رسمی شماره 271 رشت در خصوص عقب نشینی ، مدارك و مستندات ابرازي معترض 
 و نظریه هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري مبنی برتایید استحکام بنا که 
بشماره ش ر-178944 مورخ 98.10.03ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده 
وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي 

بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 157.50 متر مربع بمبلغ 1,260,000(یک 

میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 157.5  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت یکبابخانه به **--**
مساحت عرصه  225 متر مربع می باشد

مشتمل بر دو واحد ساختمان ویالئی مسکونی با مجموع زیربناي 176.71مترمربع   **--**
( حدود 165/31 مترمربع  مسکونی و 11.4مترمربع باز انداز )

از مقدار فوق بسطح 8/44 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت (فاقد   **--**
.اشرافیت می باشد)عرض متوسط حیاط خلوت 1.3متر می باشد

اسکلت ساختمان  بلوکی وبرابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال 1370  که   **--**
 بصورت دو واحد مجزا (با ورودي مجزا از هم) مورد استفاده قرارمیگیرد

با توجه به  خط پروژه  شماره 2408 پیوست خیابان بصورت 16 متري وبسطح  **--**
 88/5 مترمربع داراي عقب نشینی  از اعیان حد جنوب

ومساحت باقیمانده بیشتر از R112   100  با توجه به قرارگرفتن ملک درپهنه**--**
مترمربع تراکم همکف 70%  (با توجه به عقب نشینی اعیان سطح اشغال  بر اساس سند)

مورد استفاده 78.53%   بنابراین از کل زیربنا بسطح 157.5 مترمربع داخل تراکم و **--**
19.21 مترمربع مازاد بر تراکم می باشد که از این مقدار بسطح 8/44 مترمربع عدم رعایت 

.حیاط خلوت می باشد
 با عنایت به قدمت بنا قبل از سال 72 فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

داراي سوابق درواحد خالف بوده و تصمیم شماره 23926مورخ 98/10/10 مبنی بر ***--**
 گزارش به روز

ضمناً برابر تصمیم مورخه 97/6/31 کمیسیون ماده صد  اعالم نموده  که بررسی **--**
شودآیا  درزمان احداث بنا ملک درطرح قرارداشت یاخیر

با توجه به بررسیهاي به عمل آمده در طرح تفصیلی قدیم خیابانی بصورت 16  **--**
متري پیش بینی نشده بود ودر طرح تفصیلی جدید خیابان پیش بینی شده  بنا براین  اعیان 

.  فوق قبل از طرح احداث شده است
.مراتب جهت تصمیم کمیسیون ماده صد به حضور تقدیم میگردد **--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 28.02 مترمربع، 

کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 13.48 مترمربع، تراکم 
اعطایی به مساحت 12.14 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,067,175,000(یک میلیارد و  

شصت و  هفت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 137.7  2.5
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/02/20 3/99/24557 بدوي بلوار شهید 
انصاري  
انتهاي 

ارشاد  گل 
رز  سمت 
چپ

3-3-10106-36-1-0-0 20

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 به 3، ضرورتی بر قلع احراز نگردید 
راي به ابقاء سه واحد مسکونی صادر می گردد. ضمناً راي نماینده دادگستري (اقلیت ) 

: با توجه به راي شماره 608 مورخ 93/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداري در 
خصوص تبدیل واحد دوبلکس بر خالف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد نظر به 

تخریب و اعاده به وضعیت پروانه دارند.

ردتخلف  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 145 به تاریخ 92/08/04 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 287.24 مترمربع می باشد
 داراي سوابق تمدید پروانه به شماره 110336 به تاریخ 94/12/01 می باشد  *---*

ضمنا با توجه به دریافت بالمانع عدم مسیر و مفاصا حساب از شهرداري به شماره  *----*
3/33/518768  در تاریخ 97/11/10 ، پروانه مذکور داراي اعتبار می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف چهارم می باشد *------*
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می   *-------*

 : باشد
 اضافه بنا در همکف به سطح 28.02 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 84.06 مترمربع ( هر طبقه به سطح 28.02  -2
مترمربع )

با توجه به حذف آسانسور داراي  کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در  -3
همکف به سطح 3.37 متر مربع و درمجموع طبقات به سطح 10.11 مترمربع (هر طبقه به 

سطح 3.37 متر مربع  )
در هنگام صدور پروانه به سطح 12.54 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

 افزایش تعداد واحد از 2 به 3 -5
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر ضوابط زمان صدور پروانه ، فاقد کسري  -6

پارکینگ می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ 98/07/23 
 ثبت در دفتر شهرداري می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد  *---*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
  R112 - کاربري موجود :  مسکونی - تراکم کم *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 44.02 % ------  *------*
% استفاده کنونی  73.78

تراکم مجاز : 100% + 10تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 120.99 % ------- استفاده کنونی  203.57
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مشمول رعایت فضاي سبز  و باز نمی گردد *----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي نیما آقایی پور  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات (هر طبقه) به مساحت 9.46
مترمربع، اضافه بنادر زیر شیروانی   به مساحت 0.88 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 178,532,000(یکصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  پانصد و  
سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 29.26  2
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/16 3/99/24558 بدوي بلوار مدرس 
پشت 

دادگستري  
زمینهاي 
  نهضت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/23 مورخ 98/06/23 در 2/5 طبقه 
( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 344/85 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 9/46 متر مربع می باشد *--*

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 18/92 متر مربع  *---*
 (هر طبقه بسطح 9/46 متر مربع) می باشد

در زیرشیروانی بسطح 0/88 متر مربع توسعه بنا دارد که از این مقدار بسطح 0/6   *----*
متر مربع در انباري ها مازاد بر مقدار 5 متر مربع و 0/28 متر مربع مربوط به توسعه راهرو می 

باشد
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 74/24 % و سطح اشغال موجود برابر با %80/90  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/10/18 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد(مورد نیاز 28 مترمربع و مقدار تامین  *--------*

شده 27/10 متر مربع می باشد)
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام 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

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب دو(2) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات راي به جریمه به مبلغ144,115,200(یکصد و  چهل و  

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

جریمه 30.06  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/03 3/99/24562 بدوي بوستان  
ملت - 
شالکو 

احمدزاده 
کریم پور
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده داراي پروانه( بر اساس طرح قدیم)  شماره 13مورخ **--**
96/02/17 به صورت 4.5طبقه با انباري زیرشیروانی در 7 واحد مسکونی با زیربناي 984.24

 مترمربع
که با استفاده از سقف تراکم اعطائی به سطح 115.88مترمربع و 5% تشویقی **--**

آسانسور  و عقب سازي در طبقه چهارم صادرگردیده است.(پروانه فاقد اعتبار)
.در زمان بازدید ساختمان در مرحله  نازك کاري می باشد**--**

تا این مرحله به استنادنقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي اضافه بناء به شرح **--**
:زیر کمتر از 5% مساحت پروانه  می باشد

 اضافه بناء مازادبر طول 60% به سطح 4.05مترمربع در پیلوت**--**
اضافه بناء در طبقه اول تا سوم هر کدام به مساحت   4.03مترمربع(در مجموع به **--**

مساحت 12.09مترمربع)
اضافه بناء مازاد بر طول 60% به سطح 1.86مترمربع در طبقه چهارم**--**

 اضافه بناء به صورت توسعه فضاي زیر شیروانی به مساحت 7.36مترمربع**--**
اضافه بناءبه صورت توسعه انباري بیشتر از 5مترمربع به سطح 4.7مترمربع **--**

(مجموع مساحت انباري بیشتر از 5متر مربع  12.06مترمربع می باشد که 7.36مترمربع در 
   توسعه زیرشیروانی محسوب گردیده است)

.رعایت پارکینگ مطابق پروانه صادره می گردد**--**
پروانه بر اساس ضوابط قدیم و فاقد فضاي باز می باشد (رعایت فضاي سبز در **--**

محوطه می گردد)
فاقد گزارش ناظر در خصوص تخلف**--**

.پروانه فاقد اعتبار می باشد**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم می گردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  8,416,500(هشت میلیون و  چهارصد و  شانزده 
هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 5.43  0.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/01 3/99/24569 بدوي خ   
فلسطین 
کوچه 8

متري پشت 
تازه اباد 

ضلع  شرقی 
 مجتمع  
الله 

زمینهاي 
نهضت
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 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
564,138,000(پانصد و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  سی و  هشت هزار )  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 90.99  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 78 به تاریخ  96/04/03 به صورت 3.5 طبقه بانشمام انباري در زیر شیروانی 

و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 386.17 مترمربع می باشد
 پروانه مذکور در تاریخ 97/04/02 تمدید شده است *-*

: در خصوص تخلف زیر بنایی داراي سوابق گزارش به شرح زیر می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 8.79 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 53.49 مترمربع ( هر طبقه به سطح 17.83  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.23 متر مربع و در    -3

مجموع طبقات به سطح 21.48 مترمربع (هر طبقه به سطح 7.16 متر مربع  )
در هنگام صدور پروانه به سطح 5.43 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

حداقل راه عبوري به انباري ها در همکف به عمق 50 سانت در زمان پایان کار الزامی  *--*
 می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ  *--*
 98/09/16 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
 آسانسور اجرا نگردیده است *----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *------*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 کاربري موجود :  مسکونی - تراکم مسوط *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % + 3.50 % تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 52.15 % ------ استفاده کنونی  63.44

تراکم مجاز : 120%  + 7.5 % تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 131.20 % ------- استفاده کنونی  190.63
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رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

*-------*
 گزارش جهت بروز رسانی

 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد *-*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *---*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
درخصوص متراژ اعالم شده بابت تراکم اعطایی،موضوع از شمول تباصر ماده صد 

قانون شهرداري خارج بوده لذا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را نداشته و به رد 
آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 38.91  0
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/21 3/99/24583 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
احمدزاده 
جنب 
باشگاه 
مشعل  
شهرك 
  استقالل
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به استناد تبصره 5 در مورد عدم امکان احداث یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ و 
عدم امکان اصالح آن با توجه به موقعیت و نوع استفاده از فضاي پارکینگ با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  
شش میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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 64.8  0
 

3360000  , 1393 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-127573مورخ 98/07/17 سال وقوع تخلف 1392
 اعالم گردید لیکن شهرداي سال وقوع تخلف را 1393 اعالم نموده است؛با توجه به 

اینکه ارزش معامالتی براي سالهاي 1392 و1393 یکسان میباشد لذا به استناد تبصره 
2 ماده صد از قانون شهرداري براي مقدار اضافه بناي همکف و طبقات،راي به اخذ 
جریمه با ضریب1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,601,829,600(یک میلیارد و  

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

جریمه 272.42  1.75
 

3360000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 357 مورخه 92/12/28 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب 3 واحد مسکونی و یکباب مغازه بسطح حداکثر 25 متر مربع

با شرط تامین پارکینگ بدون تزاحم براي واحد هاي مسکونی و عدم اجراي کنسول بسمت  
شارع با توجه به بند 16 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 92/09/04)

صادر شده است با عنایت به پالن نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت با پروانه صادره  
:بشرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء  به سطح 42/37متر مربع -1
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء  بمساحت 207/06 متر مربع (هر طبقه بسطح -2

69/02 متر مربع که بسطح 3/68 متر مربع
مربوط به افزایش سطح راه پله است) همچنین از مقدار اضافه بناي مذکور بسطح 26/65  

. متر مربع در هر طبقه بصورت پیش آمدگی بسمت معبر اجرا شده است
به دلیل اجراي انباري ها در زیرشیروانی  بمساحت 22/99 متر مربع در زیرشیروانی  -3 

.توسعه بنا دارد
به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 38/91 متر  -4

..مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند
مطابق پروانه صادره طبقات  اول الی سوم  بصورت تک واحدي بوده (در مجموع سه -5
 واحد)  که در حال حاضر هر کدام بصورت مجزا به  دو واحد مسکونی تبدیل شده است
که در مجموع  ساختمان تعداد واحد هاي مسکونی از سه به شش افزایش یافته است   
بنابراین با توجه به  نامه  شماره  1394-166296مورخه 94/10/15 معاونت معماري و

شهرسازي در هر طبقه بمساحت 90/62 متر مربع اضافه بنا به دلیل افزایش واحد دارند که  
بسطح 69/02 متر مربع از این مقدار مربوط به افزایش زیربنا طبقه مذکور

 قبالً با توجه به بند دوم لحاظ شده است 
مطابق راي کمیسیون محترم ماده 5 مالک موظف به تامین یک پارکینگ بدون تزاحم -6.

براي هر واحد مسکونی است که با توجه به نقشه ارائه شده و افزایش تعداد واحدها
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد 

تخریب مغازه حد جنوب (باقیمانده از اعیانات قدیمی) مطابق پروانه صادره قبل از صدور   -7
گواهی پایانکار الزامی است.همچنین مالک موظف به رعایت ارتفاع 3/40 براي

.مغازه موجود و ارتفاع 2/40 جهت پیلوت احداثی است 
از بابت موارد مذکور مطابق راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد  مورخ 

3/97/21211-97/05/20 محکوم به پرداخت جریمه شده است تخلف جدیدي مشاهده 
نگردید
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حالیه درخواست صدور پاسخ  به تصمیم کمیسیون بشماره  3/98/24124  مورخ    
1398/11/01 در خصوص تغییر سال وقوع تخلف به سال 92 را دارند

شایان ذکر است مدارك صدور پروانه (نامه قطع گاز،تعهد کارفرما و ناظرین و....) که مربوط به 
سال 93 است پیوست می باشد

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد 
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 

صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر مجدد و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با 

عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-217028 مورخ 97/11/09 ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مبنی بر اعالم سال 1390 به عنوان سال وقوع تخلف، به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  583,548,000(پانصد و  هشتاد و  سه میلیون و  پانصد و  چهل و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 277.88  1.75
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 3/99/24584 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوارامام 
کوچه 
عاشوري 
بعدازك 
شعبانی 
انتهاي 

وحدت دو  
جنب  ك 
 بنفشه

3-3-30499-8-1-0-0 25

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب  یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 60,000,000(شصت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 50  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به اینکه این تخلف در گزارشات قبلی شهرداري اعالم نشده و در راي قبلی 
کمیسیون  و راي دیوان عدالت اداري مورد بررسی قرار نگرفته، این کمیسیون  با 

تکلیفی مواجه نمی باشد.

سایر  0
 

1200000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی با توجه به محتویات پرونده تخلف ساختمانی  
بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 100/25 (طبق فروش نامه عادي 100 متر 

 مربع)
که از بابت   یکباب ساختمان مسکونی 3 طبقه   با نوع اسکلت بتنی و قدمت سال 92  شامل 

همکف بصورت پیلوت بمساحت 44/71 متر مربع بانضمام یک واحد سوئیت بمساحت  -1
 . 55/54 مترمربع

طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی بازیربناي 90/22  مترمربع که از این مقدار بسطح  -2
2/81 متر مربع بصورت بالکن (از سه طرف باز) در محدوده ملک و مشرف به پالك همجوار 

.احداث گردیده است
 طبقه دوم بصورت یک واحد مسکونی بازیربناي 87/41 مترمربع-3

 و  دو واحد کسري پارکینگ مسکونی- 4
با عنایت به طرح تفصیلی قسمتی از ملک در کاربري حریم (رودخانه) واقع شده است که  -5

با توجه به پاسخ استعالم شرکت محترم آب منطقه اي (پیوست پرونده) به دلیل عدم 
 دسترسی به ملک و رودخانه مقدار

آن نامشخص می باشد ضمنا الزم به ذکر است با توجه به خط پروژه ارسالی از واحد محترم 
خط پروژه و طرح تفصیلی نظر به پیش بینی احداث معبر 12 متري در حدود جنوبی و غربی 

ملک کل ملک مذکور در مسیر احداث معبر
متري آتی و حریم رودخانه (بسطح 91/10 متر مربع از عرصه مشتمل بر اعیانات احداثی  12

 در حریم 45 متري رودخانه خارج حریم 15 متري سازمان آب) قرار دارد
داراي  راي کمیسیون تجدید نظر   بشماره ف 3988 مورخ  1396/07/30   و متعاقب آن 

داراي راي دیوان عدالت اداري ( بشماره 91641 مورخ 1397/05/15 ثبت دبیرخانه شهرداري 
مر کز) میباشد

ضمنا  در حد شمالی ملک در طبقه  اول حداقل ابعاد نور گیر رعایت نگردیده وهمانطور که  
در فوق ذکر گردید در آن حد داري تراس مشرف به پالك مجاور میباشد و نیز در طبقه دو م 

نیز  رعایت 2 متر عرض حیاط
 خلوت سراسري نگردیده و در آن حد داراي پنجره مشرف میباشد 

حالیه طبق بازدید بعمل آمده   و با توجه به  تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره  
3/97/22271 مورخ 1397/11/16  مبنی بر گزارش بر اساس سال وقوع نظر کارشناس رسمی 

( بشماره  ش ر 217028 مورخ 1397/11/09 ) ( بپیوست )
.که کارشناس رسمی سال وقوع تخلف ملک را 1390 عنوان نموده است 

.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 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 بدوي به شماره فوق الذکر بابت افزایش بنا در 
همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 22.43 مترمربع، مازاد انباري در 

همکف به مساحت 10.75 مترمربع، مازاد انباري زیرشیروانی به مساحت 1.41 مترمربع 
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند راي 

اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2.5  به 2.25 برابر 

ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  704,548,800(هفتصد و  چهار میلیون و  
پانصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 101.88  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/20 3/99/24611 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري   ك 

چاپ 
جاوید- بن 
ارکیده

3-2-10083-230-1-0-0 26
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/28 مورخ 97/02/23 و پس از آن 
پروانه اصالحی در 3/5 طبقه ( با احتساب3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به 

 زیربناي 567/13 متر مربع
 .مورخ 98/02/23  صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد  سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 
:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 22/43 متر مربع می باشد ضمنا  *--*
متقاضی بر خالف ضوابط شهرسازي اقدام به احداث انباري بسطح 10/75 متر مربع در همکف 

(مازاد بر 5 متر مربع به ازاي هر واحد) نموده است
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 67/29 متر مربع  *---*

(هر طبقه بسطح 22/43 متر مربع) می باشد
در زیرشیروانی بسطح 2/63 متر مربع کاهش زیربنا دارد لیکن بسطح 1/41 متر   *----*
مربع در انباري هاي احداثی مازاد بر مقدار مجاز (5 متر مربع به ازاي هر واحد)احداث نموده 

است
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 55 % و سطح اشغال موجود برابر با 72/50% می  *----*
باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد *-----*
 مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد*-------*

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/04/15 تخلف مذکور را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد (مقدار موجود 32/42 و مقدار الزم  *--------*
برابر با 42 متر مربع می باشد)

انباري واقع در همکف راه عبور مجزا ندارد *---------*
از بابت کلیه موارد مذکور داراي گزارش جاري بشماره 556984 مورخ  *----------*

98/10/15 جهت اخذ گواهی عدم خالف می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي صدور مجوز حفاري بطول یک متر (آسفالت 

 قدیم) و سه متر خاکی را دارد
.مراتب جهت هرگونه اقدام 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 عدم رعایت سیما و منظر  شهرداري موظف است برابر ضوابط و مقررات 
خویش عمل نماید

ردتخلف  0
 

3360000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1399/03/11 3/99/24617 بدوي پشت صدا  
وسیما - 

بلوار چمران 
 بن بست 
نوروزي

3-1-10012-11-1-0-0 27

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

با اعمال ضریب سه(3) برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم همکف و طبقات ،راي به جریمه به مبلغ 790,070,400(هفتصد 

و  نود میلیون و  هفتاد هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 78.38  3
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  بشماره 3/97/115 مورخ   
1397/09/21 می باشد که بصورت 3/5 طبقه بانضمام انباري زیر شیروانی

با زیربناي 558/01 متر مربع صادرگردیده  عملیات ساختمانی درحد سفید کاري است  
وبراساس گزارش مهندس ناظر   و مجري   بشماره 2586  مورخ 1398/03/30  در مرحله  

 : شروع کار درخصوص
اضافه بنا در همکف  بسطح حدود 13/86 متر مربع -1

اضافه بنا در  طبقه  اول  بسطح حدود 13/86 متر مربع تا سقف طبقه اول داراي گزارش -2
غیابی  درسیستم بوده حال با عنایت به پیشرفت فیزیکی و نقشه برداري ارائه شده افزایش 

 : بناي آن شامل
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/33 مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 39/99 مترمربع ( هرطبقه  -2
 . 13/33 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی دریک  -3
 . واحد مسکونی بسطح 140/27 مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح  -4
19/96  مترمربع  و تبدیل راهرو به انباري مازاد بر 5 مترمربع بسطح 1/8  مترمربع می باشد
در همکف بمقدار 1/38 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت و در طبقات اول -5
تا سوم هر طبقه بسطح 0/64 متر مربع (در مجموع 1/92 متر مربع) به فضاي مفید مسکونی

تبدیل شده است
با توجه به افزایش واحد مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم میگردد ضمنا مالک   
مجاز به احداث 2 درب سه متري مطابق پروانه صادره است که در محل دو درب 4 متري 

 نصب گردیده
 است که تاثیري در پارك حاشیه اي و تامین پارکینگ هاي مورد نیاز ندارد

 همچنین با توجه به موارد مطروحه مقدار 22/91 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد
ضمنا فضاي سبز تا کنون اجرا نشده است و برابر پالن معماري ارائه شده رعایت  آن بمقدار 

10%  عرصه باقیمانده در زمان پایانکار الزامی می باشد (مطابق پالن رعایت می گردد)
با توجه به راي کمیسیون ماده صد بشماره 3/99/25761-99/06/02 از بابت موارد مذکور 
محکوم به پرداخت جریمه شده است ضمنا  افزایش طول درب در تامین 4 پارکینگ تاثیر 

گذار
است که جهت اخذ عوارض درآمدي ورود اطالعات گردید

.حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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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 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 1,220,745,000(یک میلیارد و  دویست و  بیست میلیون و  هفتصد 
و  چهل و  پنج هزار ) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 156.6  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 3/99/24620 تجدید 
نظر

پشت صدا  
و سیما - 
خیابان 

چمران  جام 
جم

3-1-10012-33-1-0-0 28

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  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/111 به تاریخ 97/09/18 به صورت 4.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با 

زیربناي 997.30 مترمربع با توجه به یک طبقه تشویقی برابر ضوابط می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 45.48 متر مربع که از این مقدار به سطح 17.70 مترمربع  -1

سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 111.12 مترمربع ( هر طبقه به سطح 27.78  -2

مترمربع )
 افزایش تعداد واحد هاي از 6 به 8 واحد -3

رعایت 7 واحد پارکینگ می گردد و با توجه به تعداد واحد هاي مسکونی ، داراي 1 واحد  -4
کسري پارکینگ مسکونی می گردد

در زمان دریافت پروانه ساختمانی ، داراي سوابق پرداخت یک واحد کسري پارکینگ  *--*
 درآمدي می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان به تاریخ 97/12/10 و  به شماره ثبت شده در دفتر  *-*
 شهرداري به تاریخ 1398/09/26 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*

 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*
سطح اشغال مجاز :  55  %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.98 %  *------*

% ------ استفاده کنونی  68.56
تراکم مجاز : 165 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 219.93 %  ( با  *---------*

% توجه به یک طبقه مازاد برابر ضوابط تشویقی )  ------- استفاده کنونی  254.77
رعایت فضاي باز نکی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
رعایت تعداد درب پارگینگ برابر ضوابط می گردد *------------*

 پروانه مذکور فاقد اعتبار می باشد *-------------*
باستناد طرح تفصیلی عرض معبر  10 متر می باشد و فاقد عقب  *--------------*
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نشینی می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-----------------------------------------------*

 در خصوص موارد فوقا داراي آراي بدوي و تجدید نظر مبنی بر پرداخت جرمیه می باشد
الزم به توضیح می باشد که آیتم شماره 4 ( کسریس یک واحد پارکینگ مسکونی ) در  *-*
فرم تحلیل ارسالی به کمیسیون ماده صد ، سهوا از قلم  افتاده بوده به جهعت اصالح فرم 

تحلیل مجدد به کمیسوین ماده صد ارسال می گردد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد *---*

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه  ؛ 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  72,075,000(هفتاد و  دو میلیون و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.  

جریمه 15.5  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/20 3/99/24626 تجدید 
نظر

دیانتی  
کوچه 
فخرایی 

  کوچه سوم

3-3-10037-52-1-0-0 29

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 جریمه به مبلغ 43,158,200(چهل و  سه میلیون و  یکصد و  
پنجاه و  هشت هزار و  دویست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 139.22  0.1
 

3100000  , 1393 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
مکا ن مورد بازدید بصورت ساختمان یک طبقه بر روي  همکف  در یک واحد مسکونی  با  -

 . سازه بتنی  بر روي عرصه نسقی بسطح 87 متر مربع احداث گردیده است
در خصوص اعیان بسطح 154.72 متر مربع  با رعایت یک واحد پارکینگ مورد نیاز  و  -

همچنین عدم رعایت عرض حیاط خلوت  با پنجره مشرف داراي راي جریمه بشماره 24626  
 . مورخ 99/02/20 کمیسیون تجدید نظر ماده صد  میباشند
برابر توضیحات مندرج برروي شیت شهر اعالم شده که با -

توجه به نسقی بودن ملک ومشخص نبودن وضعیت کوچه ومعابر امکان تهیه خط پروژه   -
وجود ندارد همچنین ملک بصورت تقریبی برروي  نقشه تفصیلی لینک گردیده است 

 وهرگونه مغایرت درآینده قابل
 .اصالح خواهد بود ومسئولیتی متوجه کارشناس ملک نخواهد بود-

 . مساحت ها بر اساس سوابق قبلی اعالم شده است -
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

29

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 32,500,000(سی و  دو میلیون و  پانصد هزار )  ریال 
تأیید می گردد .

جریمه 50  1
 

650000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/01 3/99/24627 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر  
کوي امام 
رضا(ع)  

بهار  وحدت 
5

3-3-10389-63-1-0-0 30

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 0.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 64,008,750(شصت و  چهار میلیون و  هشت هزار و  هفتصد و  
پنجاه) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 131.3  0.75
 

650000  , 1388 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 یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه **--**
برداري ارائه شده  به مساحت عرصه حدود  58/65 مترمربع می باشد که مالک بدون اخذ 

  مجوز اقدام به احداث بنا بصورت
یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه   در دو واحد مسکونی بازیربناي همکف حدود **--**
58/65 مترمربع وطبقه اول   حدود 58/65 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت برابر 

  تاریخ نصب کنتور برق  سال 1388
را نموده**--**

. براساس ضوابط کسري دو  واحد پارکینگ    دارند**--**
برابر  خط پروژه پیوست بشماره 2442 کوچه ها بصورت 8 و 10  متري مجموعا  **--**
بسطح 12.40 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن  می 

 . باشد
و عرصه کمتر از R112  75  با توجه به طرح تفصیلی وقرار گرفتن ملک در پهنه**--**

. مترمربع کل اعیان احداثی خارج از تراکم  وبا پشش 100% می باشد
 .همچنین براساس طرح تفصیلی قدیم ملک درکاربري مسکونی با تراکم کم قرار داشت 

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 24627مورخ **--**
.99/02/01 مبنی بر جریمه می باشد
.تغییراتی مشاهده نگردید**--**

  .در حال حاضر تقاضاي به روزرسانی گزارش را دارند*--**

30

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج میلیون )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 25  2
 

2100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/13 3/99/24633 تجدید 
نظر

شهدا   
ایمان طلب

3-2-10151-67-1-0-0 31

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 305,844,000(سیصد و  پنج میلیون و  هشتصد و  چهل و  

چهار هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 72.82  2
 

2100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به  سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه  بمساحت 91 متر مربع می باشد که طبق سوابق داراي جواب بانکی از شهرداري

بشماره 3/33/20845 مورخ1375/11/18 از بابت خانه مسکونی به زیربناي 41 متر مربع می  
باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به برچیدن سقف آن و انجام تعمیرات اساسی

و توسعه بناي آن در همکف بسطح 37/43 متر مربع نموده همچنین با استفاده از مصالح 
بتنی اقدام به احداث یک طبقه بصورت اتاق (تبدیل ساختمان به دوبلکس) بسطح 35/39 

متر مربع
در سال جاري نموده است که با توجه به ضوابط و عدم امکان پارك خودرو داراي یک واحد 

کسري پارکینگ مسکونی می باشد
ضمنا با توجه به خط پروژه شماره 2225 پیوست بمساحت 28/64 متر مربع از ملک (حدود 
19/45 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر تعریض و بازگشایی معبر 6 متري 

حد جنوب
.قرار دارد

ضمنا با عنایت به اینکه مساحت زمین بعد از عقب نشینی کمتر از حد نصاب ساخت (کمتر از 
75 متر مربع) می باشد کل توسعه بناي انجام شده بصورت مازاد بر تراکم است

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

31

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 5,361,132,000(پنج میلیارد و  سیصد و  شصت و  یک 
میلیون و  یکصد و  سی و  دو هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 638.23  2.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/13 3/99/24637 تجدید 
نظر

امین ضرب   
علی 

محمدي

3-2-10083-99-1-0-0 32
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 144 به تاریخ 95/12/09 به صورت 5.5 طبقه و در 10 واحد مسکونی با 

رعایت 2 متر عقب ساز در طبقه پنجم  با زیربناي 1390.70 متر مربع می باشد
داراي پروانه تمدیدي به شماره 510399 به تاریخ 96/1/2/13 می باشد *-*

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام سقف ششم و بدون اجراي سربندي می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 43.42 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 239.36 مترمربع ( هر طبقه به سطح 59.84  -2
مترمربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 88.05 مترمربع که از این مقدار به سطح 28.21   -3
مترمربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.91 متر مربع  -4
در هنگام صدور پروانه به سطح 264.47 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است (  -8

 همکف به سطح 42.86 متر مربع و طبقات به سطح 221.61 متر مربع )
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( داراي 2 واحد پارکینگ تزاحمی می  *-*

 باشد - درآمدي  )
(در زمان پروانه فاقد پارکینگ تزاحمی بوده است )

در خصوص تائید و یا عدم تائید پارکینگ با توجه به عدم احداث درب ماشین رو ،  *---*
موکول به زمان پایان کار می باشد

برابر ضوابط در حد شرق با توجه به طول بر ملزم به نصب 3 درب ماشین رو هر  *----*
کداتم به طول 3 متر و حد جنوب یک درب به طول 3 متر بوده که با توجه به نقشه هاي ارائه 

: شده
حد شرق داراي 3 درب به طول هاي 2.5 و 3 متري و حد جنوب داراي 2 درب به طول 3.5  

 متر و 2.5 متر تعبیه شده است که حد جنوب یک درب مازاد می باشد
( با توجه به درب مازاد در حد جنوب 2 پارکینگ مازاد حذف می گردد و درب حد جنوب به 

 طول 2.5 مورد تائید نمی باشد )
رعایت فضاي ایستگاه مشترك به سطح 5 متر مربع می گردد *------*

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ 98/01/29 *-*
  می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
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 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 ( دو طبقه بر روي پیلوت )     R112   - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  45 % + 0.83% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 57.68 % ------ استفاده کنونی  70.50

تراکم مجاز : 180% + 4.17 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 239.57 % ------- استفاده کنونی  354.49

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 
2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 876,812,000
(هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  دوازده هزار ) ریال عیناً تأیید می 

گردد.

جریمه 143.62  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/20 3/99/24638 تجدید 
نظر

خ دفاع ك 
الله سوم
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
 بابت احداث بناي بدون مجوز شهرداري به صورت ساختمان دو و نیم طبقه شامل یک 
واحد مسکونی و یک واحد 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 موثري 
که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون 
بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، از بابت داخل تراکم راي 

بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 0.1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 66,030,000(شصت و  شش میلیون و  سی هزار ) ریال عیناً 

تأیید می گردد.

جریمه 213  0.1
 

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

کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 نسقی به مساحت عرصه 
حدود 142  مترمربع می باشد

مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب ساختمان تجاري -  *--*
 مسکونی 2/5 طبقه می باشد

اعیان در 2 طبقه و یک واحد مسکونی  با زیربناي کل 356/62    مترمربع با نوع  *----*
اسکلت بتنی وقدمت سال 1398می باشد

 برابر ضوابط داراي یک واحد  کسري  یک واحد پارکینگ  تجاري  می باشد *-----*

 . همکف به صورت پیلوت و راه پله وسرویس جدا ساز بسطح 122مترمربع -1
 . تبدیل قسمتی از همکف به یکباب مغازه با ارتفاع 2/8 متر بسطح 16/17  مترمربع  -2

 . طبقات اول ودوم در یک واحد مسکونی با زیربناي 234/62 مترمربع -3
با عنایت به زیربناي مفید یک واحد که بیشتر از 180 مترمربع می باشد براي آن نیاز به  -4

دو واحد پارکینگ بوده که رعایت می گردد
 باستناد خط پروژه  شماره 568  کوچه بصورت 8 متري و فاقد عقب نشینی می باشد *--*
(مسکونی 4 طبقه روي پیلوت ) سطح  R131 با عنایت به قرار گرفتن ملک درپهنه *----*

 اشغال مجاز همکف 70%   مورد استفاده 85/91 مترمربع که درهمکف
به سطح 22/6  مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 99/4  مترمربع درحد تراکم وتراکم طبقات 
براساس تراکم پایه 80% مورد استفاده با مغازه 176/61% و در طبقات بسطح 121/02 مترمربع 

 مازاد برتراکم  و به سطح 113/6 مترمربع درحد تراکم

در خصوص موارد اشاره شده داراي سوابق گزارش و راي کمیسوین ماده صد مبنی بر  *-*
پرداخت جریمه مسکونی و راي تخریب واحد تجاري و بر همین اساس رفع کسري پارکینگ 

 تجاري به شماره 3/98/24551 به تاریخ 98/12/14 می باشد
 مغازه در محل تخریب نگردیده است *----*

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

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 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 696,831,100(ششصد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد و  سی و  
یک هزار و  یکصد) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 126.47  1.75
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/24644 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
زمینهاي 
فنی وحرفه 
اي استان 
  گیالن
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/159 مورخ 97/12/06 در 3/5 
طبقه ( با احتساب 3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 559/72 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 28/03 متر مربع می باشد  *--*

توضیح اینکه بسطح 12/5 متر مربع از این مقدار بصورت سایبان فلزي متصل به سازه جهت 
.تامین پارکینگ می باشد

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 46/59 متر مربع  *---*
(هر طبقه بسطح 15/53 متر مربع) می باشد همچنین در طبقه همکف بمساحت 7/53 و در  

مجموع سه طبقه
بسطح 12/27 متر مربع (هر طبقه 4/09 متر مربع) از فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي  

مسکونی تبدیل گردیده است
در زیرشیروانی بسطح 5/05 متر مربع توسعه بنا دارد  *----*

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 65 % و سطح اشغال موجود برابر با 78/89% می  *----*

باشد
تعداد واحد هاي مسکونی از سه واحد به پنج واحد افزایش پیدا کرده است*-----*

با توجه به تخلف در احداث سایبان  تا این مرحله یک واحد  کسري پارکینگ  *-----*
مسکونی دارد الزم به ذکر است در صورت راي به ابقاي سایبان مذکور فاقد کسري پارکینگ 

می باشد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت نمی گردد (30 متر مربع *-------*

کاهش اجراي فضاي سبز دارد)
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/05/23 تخلف در اجرا  را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد (27/44 متر مربع کمبود فضاي باز  *--------*

دارد)
در حد شرقی پالك مطابق نقشه هاي زمان پروانه بعلت توسعه بنا  *---------*

همجواري رعایت نمی گردد (در نقشه اجرایی مشخص شده است)
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام 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

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 82,500,000(هشتاد و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال عیناً 
تایید میگردد 

جریمه 25  1
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/01 3/99/24656 تجدید 
نظر

اول ج  
سنگر  

مقابل انبار 
 نفت

3-1-10225-4-1-0-0 35

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص بناي تجاري با عنایت به 
تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش 
ر-232887مورخ 98/12/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 

3.819.076.000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به 
استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 763,815,200(هفتصد و  شصت و  سه میلیون و  هشتصد و  پانزده 

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

جریمه 188.9  0
 

65000  , 1366
 , 1393

احداث بناي بدون مجوز
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توضیحات بازدید احتراماً محل ارائه شده برابر دو جلد سند مالکیت بصورت دو قطعه زمین : 1-  پالك ثبتی  
12/4039 بمساحت 82.40 متر مربع . 2- پالك ثبتی 12/6950 ( ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر یکباب کارگاه تراشکاري) بمساحت 261.25 متر مربع . هردوپالك  بصورت یکجا  

. توسط مالک مورد استفاده قرار دارد
پالك 12/4039 قبال بمساحت 127/85 متر مربع بصورت تراشکاري بوده که بابت آن داراي 
فیش درآمدي شماره 51011 مورخ 1364/06/06 میباشند که بدلیل تعریض صورت گرفته 
بخشی از آن به شهرداري واگذار شده و سند اصالحی صادر گردیده است .بخشی از پالك 

. فوق به یک باب مغازه بدون مجوز تبدیل گردیده است
 . اعیان فاقد مجوز بشرح ذیل میباشد

 : پالك 12/6950
کارگاه تراشکاري با سازه فلزي و قدمت نصب کنتور 1366 بمساحت حدود 124.54 متر  -1

. مربع
بارانداز فلزي متصل به ساختمان بسطح حدود 50.36 متر مربع با قدمت 1366.(الزم بذکر -2

است که بخشی از آن بصورت پارکینگ است )
.سرویس بهداشتی در محوطه بسطح حدود 8.48 متر مربع با قدمت 1366 -3

: پالك 12/4039

یکباب مغازه بسطح حدود 20.02 متر مربع داراي بالکن بسطح حدود 10.50 متر مربع با  -1
قدمت 1393.داراي فعالیت شغلی ابزار فروشی صنعتی و تابلو نئون تبلیغاتی به ابعاد حدود 3

.در1.20 متر
 . یک واحد کسري پارکینگ براي مغازه مذکور

کارگاه تراشکاري بسطح 62.38 متر مربع که داراي فیش درآمدي شماره 51011 مورخ  -2
 . 1364/06/06 میباشد

.اکنون با توجه به نامه اداره ثبت درخواست تجمیع دو پالك را دارند
با توجه به تصمیم اعضاي کمیسیون محترم ماده صد بشماره  20980 - 1397/03/22  در 

, خصوص اعالم مقدار حریم برق 20 کیلو ولت
طبق استعالم بعمل آمده (بپیوست ) شرکت توزیع برق گیالن بشماره 28150 - 97/02/22 
(ثبت دفتر شهرداري) اعالم نموده اند که در حریم خط 20 کیلو ولت قرار داشته و رعایت 

 حریم  2.10 متر از فاز کناري اعالم نموده اند که
طبق خط پروژه اصالحی  پیوست بشماره 2408 .  پالك 12/4039 فاقد عقب نشینی و پالك 
12/6950 بسطح حدود 80.19 متر مربع در حریم برق و بسطح حدود 15.08 متر مربع در 
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.تعریض کوچه 8متري قرار دارد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

-------------------
برابر تصمیم کمیسیون محترم ماده صد بشماره 2/97/21233 مورخ 1397/08/01 , طی 
بازدید صورت گرفته مالک با برچیدن بارانداز داخل محوطه بسطح 25 متر مربع اقدام به 

. آزادسازي حریم برق نموده اند
و با توجه به برچیدن سایبان که جهت تامین پارکینگ یک باب مغازه جدیداالحداث بوده 
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشند که در فرم تحلیل خالف ورود اطالعات 

 . گردیده است
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

با توجه به تصمیم کمیسیون محترم بشماره 21801 -1397/08/19 در خصوص اعیان بسطح 
62.38 مترمربع مربوط به پالك 12/4039 بوده که بابت آن داراي فیش در آمدي بشماره 
 . 51011 مورخ 64/06/06 میباشند که بدلیل سهوقلم در گزارشات قبلی قید نگردید بود

در خصوص اعتراض آقاي مجتبی نیرومند پاچه کناري  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 216645  
مورخ 1398.11.21  ارزش سرقفلی به مبلغ 1.481.550.000  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 296,310,000(دویست و  نود و  شش میلیون 

و  سیصد و  ده هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 14.11  0
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/02/14 3/99/24657 تجدید 
نظر

خ  شهدا   
کوچه 
برادران 

موالیی(ابابائ
 ي)
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه شماره 53 مورخ 92/5/17  و گواهی پایانکار **--**
شماره 338797  مورخه 95/3/16 می باشد

که در 4 واحد مسکونی  با پارکینگ براساس ضوابط قدیم صادرگردید ه وتاکنون  ***--**
   .تفکیک نشده است

متعاقب آن مالک اقدام به تبدیل قسمتی از پیلوت به یکباب مغازه فاقد بالکن  **--**
 وفعالیت بسطح 41/2 مترمربع باارتفاع 3/4 متر با قدمت سال 1395را نمودند. که

که با  تعداد یکواحد کسري پارکینگ تجاري داراي تجدیدنظر کمیسیون ماده صد  **--**
.به شماره 18547مورخ 95/08/22مبنی بر تخریب می باشد

.که راي در دیوان عدالت اداري نیز تایید گردیده است**--**
که در بازدید مجدد مغازه به حالت پیلوت اعاده گردید(دیوارها تخزیب و دربهاي **--**

کرکره اي با دیور از داخل مسدود شد)
.و پرونده مختومه گردیده است**--**

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مجددا اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت **--**
به مساحت 14.11مترمربع به یک باب مغازه نموده است که از این مقدار 1.45مترمربع یک 

.باب سریس تجاري می باشد
ارتفاع مغازه 2.4متر می باشد و با توجه به جانمائی پارکینگ جدید پارکینگ جهت **--**

.مغازه تامین گردیده است و فاقد کسري پارکینگ می باشد
.رعایت بر اصالحی مطابق پایانکار صادره گردیده است**--**

ضمنا با توجه به عدم محاسبه سایه کنسول به مساحت 2.84مترمربع در همکف **--**
.کاهش بناء دارد

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

36

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات اول الی سوم، راي به جریمه به مبلغ 1,868,835,000
(یک میلیارد و  هشتصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد و  سی و  پنج هزار ) 

ریال صادر می گردد.

جریمه 241.14  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/13 3/99/24658 بدوي بلوارامام  
خمینی  
نبش ك 
رسالت
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 366 به تاریخ 86/09/01 به صورت 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با زیربناي 510.40 

مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *-*

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و ساختمان در حال بهره برداري  می باشد *--*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 52.64 متر مربع  ( به کسر مساحت پاسیو به سطح 11.81  -1

--- ابعاد قانونی 3*4 پاسیو رعایت نگردیده است )
اضافه بنا در طبقه اول تا  سوم در مجموع به سطح 157.92 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2
52.64 مترمربع )-- ( به کسر مساحت پاسیو به سطح 11.81 در هر طبقه  --- ابعاد قانونی 

3*4 پاسیو رعایت نگردیده است )
احداث یک طبقه مازاد به سطح 75.70 مترمربع در طبقه چهارم ( به کسر مساحت راه   -3

پله و پاسیو به سطح 11.81 --- ابعاد قانونی 3*4 پاسیو رعایت نگردیده است )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 11.95 متر مربع و در   -4

مجموع طبقات به سطح 18.63 مترمربع (هر طبقه به سطح 6.21 متر مربع  )
با توجه به  تعداد 7 واحد مسکونی ، ملزم به تامین 4 واحد پارکینگ بوده که رعایت 3  -8

 واحد می گردد و داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
 ( با توجه بازدید مجدد  و جانمایی پارکینگ )

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121   -  کاربري موجود :  مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز :  50 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 45.29 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  76.76

تراکم مجاز : 150 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 135.87 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  230.29

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-----------------*
در خصوص موارد اشاره شده داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/24658 به  

 تاریخ 99/02/13می باشد
( الزم به توضیح می باشد در متن گزارش سال خالف و در جدول کاربري ها سال 1389 قید 

شده است ، لیکن در فرم تحلیل سال 1398 باشتباه قید گردید )
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره  ؛ با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض ، ارایه تعهد نامه محضري بشماره 16842 مورخ 1398.03.27

دفتر خانه اسناد رسمی 271 رشت ، در خصوص رعایت میزان عقب نشینی  ونظریه 
کارشناس رسمی مبنی بر تایید استحکام بنا بشماره ش ر-2922 مورخ 98.01.17 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 4,901,520(چهار میلیون و  نهصد و  یک هزار و  پانصد و  
بیست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 62.84  0.1
 

780000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/14 3/99/24664 رسیدگ
ي 

 مجدد

کمربندي 
خرمشهر 
کوي امنام 

رضا بهار 27
 انتها بن 

بست سمت 
راست
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

780000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 17,082,000(هفده میلیون و  هشتاد و  دو هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 14.6  1.5
 

780000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی  برابر خط **--**
عادي به مساحت 118 مترمربع وبرابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت عرصه 113/31 

 مترمربع مشتمل
بر یکباب  ساختمان مسکونی ویالیی بازیربناي 76/44  مترمربع با نوع اسکلت **--**
بلوکی و برابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال   1393 را نموده وبراساس ضوابط کسري 

  یک  واحد پارکینگ
,. مسکونی دارند**--**

.از بابت موارد فوق داراي پرونده مفتوح در واحد خالف می باشد**--**
با عنایت  به خط پروژه پیوست به شماره 725  وانعکاس ملک برروي آن کوچه حد  **--**

 جنوب بصورت 10 متري وبسطح
مترمربع داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 21/5 مترمربع از اعیان احداثی  36
برروي آن می باشدو بنا به اظهار واحد محترم نقشه برداري با توجه به نسقی بودن ملک 

 امکان تهیه
 .   خط پروژه درحد شمالک امکان پذیر نمی باشد

حالیه درخواست  صدور مجوز حفاري خاکی به طول 15 متر جهت انشعاب گاز   رادارد مراتب 
  .   جهت دستور تقدیم میگردد

38

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 938,520(نهصد و  سی و  

هشت هزار و  پانصد و  بیست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1.58  2
 

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

1399/02/28 3/99/24678 بدوي بلوارچمران 
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شرح راي نوع 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 برابر سند مالکیت بصورت  ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
  عرصه 190/80مترمربع که به صورت تاکسی تلفنی

ره پو یان خزر  شامل دفتر آژانس به مساحت 20/25متر مربع  داراي تابلو به ابعاد8*0/9 متر  
(از نوع بنر با نور پردازي)و سرو یس بهداشتی

به مساحت 1/68 مترمربع و محوطه پشت مغازه بصورت پارکینگ رو باز  به مساحت  
.168/87متر مربع  داراي بالمانع   بشماره 3/33/486318 مورخ 1396/06/01  می باشد

مالک در سال 1397 اقدام به  احداث  مغازه   بمساحت حدود 23/70 متر مربع   با فعالیت  
.میوه فروشی نموده است با ارتفاع  حدود 3/70 می باشد
.و در نتیجه فضاي باز بسطح   144/01 متر مربع  می باشد

داري یک واحد کسري پارکینگ تجاري و اضافه بناي همزمانساز در سرویس بهداشتی (با 
 قدمت سال80) بسطح 1/58 متر مربع می باشد

 و  با توجه به خط پروژه 534 فاقد عقب نشینی است
.درصد اشغال مجاز 70% ودر صد اشغال مورد استفاده 24/69% می باشد

مراتب با توجه به نامه شماره 3/98/23370 مورخ 98/08/08 کمیسیون ماده صد  جهت 
.بررسی تخلفات به انجام رسیده بحضور ایفاد می گردد

39

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 77.74 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 204452مورخ 98.11.6 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

24,099,400(بیست و  چهار میلیون و  نود و  نه هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 77.74  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/24682 بدوي بلوار مدرس 
 پشت آتش 
نشانی  
انتهاي 
کوچه 

چهاردهم  
جنب 

ساختمان 
حسین 2  
 ملک دوم

3-1-10292-425-1-0-0 40

در خصوص گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي 
مسکونی بدون مجوز شهرداري به مساحت 22.98  مترمربع خارج از تراکم  ، با عنایت 
به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 2 ارزش معامالتی به مبلغ 142,476,000(یکصد و  چهل و  دو میلیون 

و  چهارصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 22.98  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی به مساحت 111.05 متر مربع 
 می باشد

داراي اعیان مسکونی خالف ساز به صورت  یک  باب خانه ویالیی به مساحت 83.25  *--*
 متر مربع بانضمام سایبان جهت تامین پارکینگ به سطح 17.47 متر مربع می باشد

 باستناد  خط پروژه 720 ملک فاقد عقب نشینی  می باشد  *---*
واقع شده است و بر   R112  برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و کد پهنه *----*

: همین اساس
 % سطح اشغال مجاز 70 % ----- مورد استفاده به سطح 91

به سطح 22.98 متر مربع داراي خارج تراکم و به سطح 77.74 متر مربع داخل تراکم می 
 باشد

رعایت پارکینگ مسکونی می گردد *-------*
 اعیان ملک با مصالح بتنی و سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *--------*
در خصوص اعاین داراي سوابق گزارش و راي غیابی کمیسوین ماده صد به شماره 

 3/98/23110 به تاریخ 98/07/20 می باشد

راتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري ، در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  ، با 

عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد اما با توجه به تایید اصول سه گانه (فنی و بهداشتی و شهرسازي 

) از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 4585 مورخ 99.1.24و عدم احراز 
ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه 
با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 5,922,240(پنج میلیون و  نهصد و  بیست و  دو 

هزار و  دویست و  چهل) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 72.94  0.1
 

780000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/24683 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
کوي 

طالقانی 
کوچه 

شیخی نیا  
اولین فرعی 
سمت راست

  

3-3-10217-390-1-0-0 41

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 ضریب2برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 39,000,000(سی و  نه میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

780000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 احداث بناي  مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 21,772,800(بیست و  یک میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.56  3
 

960000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 3/99/24683 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
کوي 

طالقانی 
کوچه 

شیخی نیا  
اولین فرعی 
سمت راست

  

3-3-10217-390-1-0-0 41

توضیحات بازدید احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت عرصه   
 91/18 متر مربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی ویالیی در یکواحد مسکونی با نوع

مصالح بلوکی  و سایه بان فلزي  در داخل حیاط  با قدمت سال  1393 می باشد که بدون اخذ 
:مجوز احداث گردیده وزیربناي آن شامل

 اعیان مسکونی بسطح  60 متر مربع  *--*
سایبان فلزي بسطح حدود 20/50 متر مربع  وبراساس ضوابط کسري یکواحد   *--*

. پارکینگ مسکونی دارند
باتوجه به قرارگرفتن ملک درانتهاي بن بست فاقد عقب نشینی  واز کل زیربنا   *-- *

بسطح 7/56 مترمربع مازاد وبسطح 72/94 مترمربع درحد تراکم می باشد
سطح اشغال و تراکم مجاز80% می باشد *--*

عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده (بجاي 2 متر حدود 90 سانتی متر است) لیکن با  *--*
عنایت ویالیی بودن فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد

الزم به ذکر است که بصورت غیابی داراي گزارش درواحد محترم خالف بوده که برابر  *--*
صورتجلسه بدوي  شماره 18056مورخه 1395/06/02  کمیسیون محترم ماده صد محکوم به 

.تخریب بنا گردیده است
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 1برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 15,892,800(پانزده میلیون و  هشتصد و  نود و  دو هزار و  هشتصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.73  1
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/16 3/99/24689 بدوي پشت تازه  
آباد 

زمینهاي 
نهضت قطعه 

240   

3-2-10224-264-1-0-0 42

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 7 مورخ 96/02/16 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب 3  واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 383/55 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد  نازك کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 0/54 متر مربع می باشد   *--*

همچنین بسطح 0/53 متر مربع از فضاي راه پله کاهش و به فضاي مفید پیلوت افزوده شده 
است

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 2/07 متر مربع  *---*
(هر طبقه بسطح 0/69 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع سه طبقه بسطح 1/59 متر 

مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در زیرشیروانی بسطح 1/65 متر مربع کاهش زیربنا دارد  *----*
مقدار تخلف به انجام رسیده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 50%  (استفاده شده زمان پروانه 48/47 )و سطح  *----*
اشغال موجود برابر با 49/22% می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
فضاي سبز تا کنون اجرا نشده است و  بدیهی است رعایت آن در زمان   *-------*

.پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 96/04/07 عملیات ساختمانی را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت می گردد *--------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

42

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 70.34 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم، هر 
طبقه به مساحت 51.58 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 167.16 مترمربع، 

راه پله به بام به مساحت 20.24 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 3,898,104,000(سه میلیارد و  
هشتصد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 464.06  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/28 3/99/24691 بدوي خ فلسطین 
ك شریفیان 
شهرك 

فریختگان 
پشت 

مجتمع الله

3-2-10234-66-1-0-0 43

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/14 به تاریخ 98/03/07 به صورت 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با 

زیربناي 1035.20 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 70.34 متر مربع که از این مقدار به سطح 18.76 متر مربع  -1

سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
 تبدیل بخشی از پیولت به 3 باب مغازه فاقد بالکن در مجموع به سطح 63.51 متر مربع : 1-1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 206.32 مترمربع ( هر طبقه به سطح 51.58  -2
مترمربع )

احداث یک طبقه مازاد به سطح 167.16 متر مربع  به صورت یک واحد مسکونی و که از   -3
این مقدار  به سطح 54.44 متر مربع  به صورت تراس غیرمسقف مختص واحد احداثی می 

 باشد
 احداث راه پله به بام به سطح 20.24 متر مربع -4
 افزاشی تعداد واحد مسکونی از 8 به 9 واحد -5

با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  رعایت 9 واحد پارکینگ می گردد -6
 داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -7

داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد ( قطعه 1 با توجه به عدم امکان  -8
جانمایی در محل )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره در مرحله 
 اجراي پی  به تاریخ 98/06/30  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*

نمی گردد
 رعایت دیوار حائل بام  در زمان پایان کار الزامی می باشد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R131  - کاربري مجاز : مسکونی *--*
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



  R131  - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  60 % + 0.19 تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*

% زمان پروانه 60.12 % ------ استفاده کنونی  82.32
تراکم مجاز : 240 + 0.76 تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*

% زمان پروانه 240.49 % ------- استفاده کنونی  362.25
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
در خصوص شکوایه همسایه مبنی بر اجراي نادرست سازه و عدم  *-------------*
اجراي دفراز و نم رزدگی دیوار ملک مجاور و ترك آن داراي رضایت نامه محضري به شماره 

 45237 به تاریخ 98/12/05 در دفتر خانه رسمی شماره 170 رشت می باشد
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر توسعه مغازه به 

مساحت 47.62 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 
از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 228,576,000
(دویست و  بیست و  هشت میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 47.62  4
 

1200000  , 1389 توسعه بناي تجاري 1399/04/22 3/99/24694 بدوي ج انزلی -  
بلوار 
ولیعصر 
باالتر از 

هالل احمر 
-جنب 
یخچال 
سازي 
 سلیمی
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در خصوص احداث سرویس بهداشتی به مساحت به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 7,200,000(هفت 

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

جریمه 3  2
 

1200000  , 1389 احداث بناي جداساز
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توضیحات بازدید حتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر یکباب تعمیر گاه اتومبیل فاقد بالکن و یکباب خانه در طبقه فوقانی بر روي 

عرصه به مساحت   649.65 مترمربع می باشد
براي سند مذکور پروانه احداث بنا از سوي بخشداري به شماره 606 به تاریخ  *--*

64/03/13 به صورت یک طبقه بر روي یک باب مغازه به مساحت 82.5 با زیر بنا 326 متر 
 مربع با توجه به نقشه هاي ارائه شده زمان پروانه  می باشد

: اعیان احداثی به شرح ذیل می باشد *----*
طبقه اول به مساحت 185 متر مربع که از این مقدار به سطح 12.11 متر مربع به صورت  -1

 کنسول به خیابان 45 متري و با احتساب تراس 1/2
 یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 82.50 متر مربع -2

 بارانداز به مساحت 66.30 متر مربع -3
وروردي سرپوشیده ( ورودي محوطه پشت کار گاه نیز میباشد ) سرپوشیده  به مساحت  -4

72.58 مترمربع و پارکینگ به مسا حت 38.47 مترمربع
در خصوص توسعه بنا مسکونی  به سطح 53.05 متر مربع داراي سوابق گزراش و آراي  *--*

 کمیسیون ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه و پرونده مختومه می باشد
در خصوص بازانداز  داراي بالمانع از شهرداري به شماره 18874 به تاریخ 70/12/25  *---*

 می باشد

: حالیه با توجه به وضع موجود و نقشه هاي ارائه شده *-*
 توسعه مغازه به صورت تبدیل محوطه سرپوشیده به تجاري به سطح 47.62 متر مربع  -1

 احداث سرویس بهداشتی به سطح 3 متر مربع در محوطه پشت ساختمان -2
با توجه به اینکه در گذشته تراس غیر مسقف در گذشته به صورت 1/2 محاسبه می   *--*
گردید ، و نظر به ضوابط جاري و محاسبه کامل آن در زیر بنا ، مساحت دقیق آن به سطح 

 41.03 متر مربع می باشد
سال وقوع تخلف 1389 -4

( از سال 1389 مالک از باز انداز مذکور به عنوان کارگاه و از  مغازه مذکور به عنوان دفتر 
فروش کانکس حقی بهره  برداري می نموده که پس از آن در سال 1395 کارگاه به محلی 

دیگر نقل مکان و تا کنون فاقد فعالیت می باشد )
 با توجه به سال تخلف و باستناد ضوابط فاقد کسري پارکینگ تجاري می باشد -5

 باستناد خط پروژه شماره 1028 ملک فاقد عقب نشینی می باشد -6
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مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 2.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات، راي به جریمه به مبلغ 391,078,800(سیصد و  نود و  

یک میلیون و  هفتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 51.73  2.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/13 3/99/24705 بدوي خ  
الهیجان-خ 
پاستوریزه-

خ 
پاستور-مید
ان جانبازان  
بن چمن
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/95 - 98/06/12   بصورت   - -=
 3.5   طبقه در 3  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي  کلی 540.04 متر مربع
مربع صادر گردیده است ,  عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري  بوده و  برابر نقشه  - -

:برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 % تراکم زمان پروانه ؛  همکف   74.62 %   - - طبقات  221.70  -

 % مورد استفاده  ؛  همکف 80.91 %   - طبقات  242.73 -
------------------------------------------------------------- 

. اضافه بنا در همکف  خارج از تراکم  مجاز  بسطح  11.84  متر مربع  -1 
اضافه بنا  خارج از تراکم مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح  35.52  متر مربع   - 2 

(هر طبقه بسطح 11.84 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 0.65  متر مربع  ,   - 3 
و طبقات اول سوم  مجموعا بسطح 3.72 متر مربع (  هر کدام بسطح 1.24 متر مربع . )  -  

 - عرض راه پله 1.10 متر
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

ورودي سواره و پیاده اجرا نگردیده است . (رعایت تعداد و طول درب در زمان پایانکار  -
 برابر پروانه صادره الزامیست )

-----
 . داراي  گزارش تخلف ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف -

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

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

با توجه به محتویات پرونده و عدم ضرورت قلع به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون 
شهرداري  و با لحاظ موقعیت مکانی با اعمال ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان براي اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه اصداري، راي به اخذ جریمه به مبلغ 
206,250,750(دویست و  شش میلیون و  دویست و  پنجاه هزار و  هفتصد و  پنجاه)  

ریال صادر می گردد. 

جریمه 29.57  2.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/13 3/99/24710 بدوي سه راه 
پاستوریزه   
25 متري 
شمالی   
خیابان 

عسکر نژاد  
بن بست 
  آزاده
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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
 

3100000  , 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 88**--**
 مورخ 98/06/10 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 5واحد مسکونی

باز یربناي 686.57مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفتکاري کاري **--**
می باشد و انباریها به صورت کامل در زیرشیروانی اجرا نشده است

تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد  **--**
اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه در 6 واحد مسکونی و یک باب مغازه  

:مشاهده گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 18.17مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول و دوم وسوم  هر کدام  به مساحت 3.8**--**
مترمربع (مجموع سه  طبقه 11.4مترمربع )

تبدیل غیر مجاز پیلوت  به مساحت 29.04مترمربع به یک باب مغازه با افزایش **--**
ارتفاع به3متر

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 13.38مترمربع **--**
کسري یک واحد پارکینگ تجاري دارند.(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**

.مساحت افتابگیر در هرطبقه از 11.4 مترمربع به 11.11مترمربع کاهش یافته است**--**
تعداد واحد ها از 5 به 6 واحد افزایش یافته است که یک وحد افزایش تعدادواحد **--**

.دارند
قابلیت اجراي مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره در حد شمال می باشد که در  **--**

.زمان بازدید اجرا نشده است
رعایت فضاي باز براي 6 واحد مسکونی  نمی گردد.(با توجه به ضوابط پروانه 23.73**--**

 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند.)
داراي گزارش ناظر سازه  در خصوص اضافه بناء به شماره پیگیري 10957مورخ **--**

98/09/11 
.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**

.سطح اشغال همکف از 65.66% در زمان پروانه به 73.32% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 234451 مورخ 98/12/27  ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 390/550/000 ریال به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 78,110,000(هفتاد 
و  هشت میلیون و  یکصد و  ده هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 124.03  0
 

50000  , 1364
 , 1393

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/08 3/99/24711 بدوي فلکه  
نیروي 

دریائی اول 
جاده سنگر  

مقابل 
  شرکت نفت

3-1-10220-136-1-0-0 47

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

22.84  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید "احتراما
 , مکان ارائه شده توسط متقاضی  برابر  سه جلد سند مالکیت از شمال به جنوب  -

قطعه اول تفکیکی بشماره ثبتی 12/4004   ششدانگ عرصه و اعیان بمساحت 563.05 متر  -
 . مربع

قطعه دوم تفکیکی  بشماره ثبتی 12/630   ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 426.85  -
 . متر مربع

قطعه سوم تفکیکی بشماره ثبتی 12/14923  ششدانگ کارخانه چوب بري مشتمل بر  -
 . یکباب دکان و محوطه بمساحت  557.47  متر مربع

 . وضع موجود در محل  تفکیکی نگردیده و بصورت یکجا مورد استفاده میباشد -
و شامل  ؛ یکباب انبار سر پوشیده(سالن ورزشی) طبق نقشه برداري ارائه شده بمساحت  -

 347/54 متر مربع و دفتر کار و نگهبانی بمساحت 84/27 متر مربع و
دفتر کار بمساحت 46/28 متر مربع همچنین سرویس بهداشتی(قطعه 2) بمساحت 26/98 -

 .  متر مربع  میباشد
طبق نقشه بردراي ارائه شده  مساحت عرصه( مجموع قطعات 1.2.3)  1547/37 متر مربع  -

.میباشد
( دفتر کار بمساحت 46/28 متر مربع با قدمت سال 1393  و مابقی اعیانات با قدمت   -

حدود 30 سال میباشند.)
توضیح اینکه بابت سالن ورزشی بمساحت  350 متر مربع و دفتر کار بمساحت 25 متر   -
مربع و نگهبانی بمساحت 8/5 متر مربع داراي بالمانع شماره 13/10733 مورخ 69/4/19 از 

.شهرداري میباشند
الزم به ذکر است که قبال ملک مذکور در حد غرب داراي یکواحد تجاري بمساحت حدودا   -
80 متر مربع بوده و در بالمانع فوق نیز به آن اشاره شده که حالیه تخریب گردیده و ضمیمه 

.بلوار امام علی شده است
بنابراین مابه التفاوت وضع موجود و بالمانع (موارد خالف) بصورت نگهبانی و دفتر کار   -
بمساحت حدودا 50/77 متر مربع و احداث دفتر کار جدید بمساحت 46/28 متر مربع 

 . سرویس بهداشتی بمساحت 26/98 متر مربع  میباشد
برابر طرح تفصیلی قدیم و جاري در کاربري مسکونی قرار دارد و اعیانات خارج از تراکم  -

 . است
طبق خط پروژه پیوست بشماره 388 بسطح حدود 22.84 متر مربع از مجموع سه پالك   -
در تعریض بلوار 45 متري امام  علی قرار دارد . (از مقدار فوق حدود 4.56 متر رمبع از اعیان 

 است )
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 . مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی  -
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

در خصوص احداث یک باب خانه دوبلکس 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-229223 مورخ 98/12/17 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ضمن نقض راي بدوي، به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,395,225(یک میلیون و  سیصد و  نود و  پنج هزار و  دویست و  

بیست و  پنج)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 85.86  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/28 3/99/24715 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان 
بلوار امام 
رضا  نوبهار 

بن بهار7
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف 
به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

6.35  0
 

162500  , 1379 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص عدم رعایت ابعاد نورگیر، شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید. سایر  0
 

162500  , 1379 عدم رعایت سطح و ابعاد پاسیو

در خصوص مازاد بر تراکم 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 6,522,750

(شش میلیون و  پانصد و  بیست و  دو هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 20.07  2
 

162500  , 1379 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي  به تاریخ ثبت سال 1381 
 بصورت ششدانگ یکبابخانه دوبلکس  به عرصه بمساحت 82/35 متر مربع میباشد

وضع موجود یکباب خانه دوبلکس با قدمت سال 1379 ( طبق قبض برق ) میباشد که از بابت 
.احداث آن  بالمانعی ارائه ننموده است

طبق نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی  بمساحت  81/67 متر مربع ( بسطح0/68 متر 
 مربع کمتر از سند ) میباشد

.طبق پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی  بصورت زیر میباشد
 طبقه همکف بمساحت 77/87 متر مربع -

نیم طبقه ( دوبلکس) بسطح 28/06 متر مربع -
ضمنا در حد شمال در طبقه همکف و  نیم طبقه  رعایت حداقل  ابعاد نورگیر نمیگردد  -

.لیکن در نیم طبقه داراي پنجره مشرف میباشد
طبق خط پروژه 1844( بپیوست) موجود بر روي سیستم بسطح 4/60 متر مربع از عرصه 

وضع موجود در تعریض  بن بست 6 متري میباشد
(اعیان  طبقه همکف بسطح 4/60  متر مربع  و  اعیان نیم طبقه بسطح 1/75 متر مربع  در  

تعریض )
سطح اشغال  موجود ( براساس مساحت قبل عقب نشینی ) 95/35 % و سطح اشغال مجاز 

.75% میباشد
.حالیه متقاضی درخواست استعالم دفترخانه را دارند
 .مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

.فاقد کسري پارکینگ میباشد ***
*****.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

*------------------------------------------*
 در خصوص موارد فوق داراي آراي کمیسوین ماده صد مبنی بر جریمه می باشد

ضمنا در خصوص بازشو و عدم رعایت پاسیو  برابر راي کمیسیون ماده صد به شماره  *-*
3/99/24715 به تاریخ 99/02/28 آیتم شماره 3 ، بربار ضوابط شهرداري می بایست مسدود 

 می گردید که برابر بازدید و تصاویر به پیوست ، این امر صورت پذیرفت
*****.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور 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 توسعه زیرشیروانی به مساحت 0.15 مترمربع، تبدیل راهرو به به یک واحد 

انباري در زیرشیروانی به مساحت 3.24 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 4,881,600(چهار میلیون 

و  هشتصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.39  1.5
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/28 3/99/24717 بدوي جاده  
الهیجان 
شهدا خ 
داود زاده 
فرعی پنجم
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/131 مورخ 98/08/21 در 3/5 
طبقه ( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 384/03 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي کاهش زیربنا به سطح  یک متر مربع می باشد *--*

در طبقات اول تا سوم داراي کاهش زیربنا در هر طبقه به سطح  یک متر مربع می  *---*
باشد لیکن طبق پروانه صادره طبقه دوم و سوم بصورت دوبلکس و یک واحد مسکونی بوده 

 که در حال حاضر هر کدام
به یک واحد مسکونی مجزا تبدیل شده است که با توجه به آن واحد هاي مسکونی از دو 

واحد به سه واحد افزایش یافته است
در زیرشیروانی بسطح 0/15 توسعه بنا بانضمام 3/24 تبدیل غیر مجاز راهرو به   *----*

یک واحد انباري دارد (تعداد انباري ها از دو واحد به سه واحد افزایش یافته است)
مقدار تخلف به انجام رسیده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 71/62 % و سطح اشغال موجود برابر با %70/79  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و اجراي درب ها در زمان 

.پایانکار بررسی و اعالم می گردد
.اجراي  فضاي سبز  و رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد *-------*

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/07/07 تخلف مذکور را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد + حداقل الزم سطح بالکن در هر طبقه  *--------*
رعایت نمی گردد (مقدار موجود 2/60-مقدار الزم 3 متر مربع)

از بابت موارد مذکور با توجه به راي کمیسیون ماده صد بشماره *--------*
3/99/26764-99/09/23 محکوم به پرداخت جریمه شده است

در بازدید از ملک تخلف جدیدي مشاهده نگردید و هر گونه مغایرت احتمالی *--------*
در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف و بروز رسانی گزارش 
.را دارند مراتب جهت هرگونه اقدام 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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
217814مورخ98.11.26کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 14/000/000 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 2,800,000(دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 2.79  0
 

1800000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/02/08 3/99/24719 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر(جاد

ه 
انزلی)-بعد 
از شهر 

شادي-پش
ت صنایع 
سنگ 
سامان  

جنب سنگ 
 بري
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
217814 مورخ98.11.26کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف یک باب مغازه به مساحت 44/12 و بالکن بسطح 29/04 متر 
مربع  را به مبلغ 592/000/000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 118,400,000(یکصد و  هجده میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 73.16  0
 

1200000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامامکان تعرفه شده شده در راستاي طرح ساماندهی امالك تجاري واقع در بلوار ولیعصر 
بصورت یکباب مغازه در حال ساخت با اسکلت فلزي و به قدمت احداث حدود 4 سال 

(احداث سال 91) در مرحله اجراي اسکلت و سربندي ساختمان، مطابق پالن معماري ارائه 
شده بمساحت عرصه 58.80 مترمربع (طبق اجاره نامه از  آستان قدس 58.64 متر مربع) و 
به مجموع زیربناي 75.95 متر مربع (همکف بمساحت 44.12 متر مربع،بالکن 29.04 متر مربع 
و سرویس بهداشتی در حال احداث در محوطه بسطح 2.79 مترمربع) می باشد که با توجه به 

طرح تفصیلی در کاربري حریم قرار دارد و از بابت آن هیچ گونه مجوزي ثبت سیستم 
نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نگردیده است . با توجه به ضوابط سال ساخت فاقد کسري 
پارکینگ بوده همچنین با توجه به جوابیه واحد محترم نقشه برداري (پیوست پرونده) با 
عنایت به اینکه ملک مذکور در کاربري حریم واقع شده تهیه خط پروژه امکان پذیر نمی 
باشد ضمناً با عنایت به اینکه طول کوچه بیش از 81 متر می باشد عرض آن باید بصورت 10 
متري طراحی گردد که وضع موجود حدوداً 10 متر می باشد.،مراتب جهت صدور دستور 

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

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

نظر به اینکه راي بدوي بشماره 18065 مورخ 1395.06.06 صادره از شعبه 2 کمیسیون 
،بابت مقدار 47.40  مترمربع تخلف ساختمانی (دیوارگذاري) حکم به تخریب بناي غیر 
مجاز صادر شده ، حالیه مطابق گزارش مورخ  1398.10.17  شهرداري منطقه ، بخشی 
از دیوار ( با سربندي و افزایش ارتفاع ) تبدیل به خانه شده و بخش دیگر دیوار بطول 
25.52 در محل موجود است .در اینخصوص شعبه مواجه با تکلیفی نبوده و راي فوق 

االشاره به قوت خود باقیست . 

ردتخلف 25.52 1800000  , 1393 دیوار گذاري 1399/02/30 3/99/24721 بدوي بلوار  
ولیعصر(عج
) هالل احمر 

هالل7
فرعی ششم 
نرسیده به 
زمین ورزش
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده قطعه زمینی 
 است بمساحت عرصه  118/50 متر مربع

که طبق سوابق از بابت دیوار گذاري به قدمت سال 93 پیرامون عرصه بطول 47/40 متر با 
گزارش غیابی مطابق صورتجلسه مورخ   95/06/06 محکوم به تخریب بنا

. شده است
حالیه با توجه به پالن معماري ارائه شده و بازدید از محل مشاهده گردید در عرصه مذکور 

 ساختمان با اسکلت بلوکی به قدمت حدودي 4 سال به
زیربناي 46/48 متر مربع بدون اخذ مجوز اقدام گردیده است که بخشی از دیوار تبدیل 

وضعیت شده (سربندي و افزایش ارتفاع) و به خانه تبدیل شده
و بخش دیگر در محل بطول 25/52 متر در محل موجود است

باستناد خط پروژه شماره 941 پیوست فاقد عقب نشینی از کوچه 8 متري حد شمال می 
باشد

همچنین با توجه به امکان پارك خودرو در فضاي باز مطابق ضوابط فاقد کسري پارکینگ می 
 باشد

سطح اشغال موجود 39/22% و سطح اشغال مجاز 75% است بنابراین کل بناي احداثی 
بصورت داخل تراکم می باشد

حالیه درخواست صدور مجوز حفاري بطول 7 متر خاکی جهت نصب انشعاب گاز را دارد
مراتب جهت دستورات بعدي بحضور افاد 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 مالک و مؤثر بودن آن ، ضمن 
نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 48,000,000(چهل و  هشت میلیون ) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 40  1
 

1200000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/06 3/99/24732 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري -خ 
ارشاد 
-کوچه 
ارشاد 
-کوچه 

شالیزار -بن 
بست دوم - 
نبش کوچه 
ساختمان 
سبحان

3-3-10106-48-1-0-0 52

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 1 برابر 
ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

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 218841 مورخ 
98/11/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی 
ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد 

تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 5,376,000(پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار )  

ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 44.8  0.1
 

1200000  , 1389 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 گزارش بدون بازدید از ملک بر اساس محتویات پرونده خالف سال 89 **--**
:تنظیم گردیده است

مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه **--**
حدود  95 مترمربع مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه می باشد که درخصوص 

 مسکونی
طبقه همکف با سرویس بهداشتی ویکواحد کسري پارکینگ وعدم رعایت دو متر عرض 
حیاط خلوت داراي سوابق درواحد خالف می باشد که برابر صورتجلسه مورخه 88/10/9 

 کمیسیون
ماده صد محکوم به پرداخت جریمه  گردیده ومجددا برابر صورتجلسه تقسیطی مورخه 

 "88/11/4 خالف آنرا پرداخت نموده( با کد نوسازي 37-10106-3-3 ) ومتعاقب آن مجددا
اقدام به افزایش بنا بصورت یکواحد مسکونی درطبقه اول براساس نقشه موجود درپرونده 
مختومه  بازیربناي 84/8 مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1389 را نموده که داراي

 .یکواحد کسري پارکینگ مسکونی نیز می باشد 
ضمنا باتوجه به خط پروژه پیوست به شماره 2526 کوچه بصورت بن بست 8 متري وتا ارائه 
سند مالکیت بسطح حدود 7 مترمربع از اعیان احداثی درهرطبقه داراي عقب نشینی وبا 

 توجه
براساس ضوابط اصالحی تراکم همکف 75% وطبقات R112   %150 به قرار گرفتن ملک درپهنه
که از کل بناي جدید بسطح 44/8 مترمربع درحد تراکم و بسطح 40 مترمربع مازاد برتراکم

که از مقدار فوق نیز بسطح 3 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت از 2متر به 1/7 متر که  
 .    داراي  اشرافیت می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 24732مورخ **--**
99/02/06 مبنی بر جریمه 84.8مترمربع زیربناي مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ می 

.باشد
مراتب جهت مختومه نمودن پرونده و ورود اطالعات درآمدي به حضور تقدیم **--**

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

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

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

با اعمال ضریب دو برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 498,758,400(چهارصد و  نود 
و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 74.22  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/20 3/99/24738 بدوي بلوار 
خرمشهر  
بلوار 

شهداي 
گمنام  

قطعه 64

3-3-10443-108-1-0-0 53

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 

306,667,200(سیصد و  شش میلیون و  ششصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 182.54  0.5
 

3360000  , 1396 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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به  
شماره 159 به تاریخ 95/12/24 در 4.5 طبقه بر روي همکف و در 4 واحد مسکونی بانضمام 

 انباري در زیر شیروانی با زیر بناي 572.94 متر مربع می باشد
مالک بر خالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است *-*

 عملیات ساختمانی به اتمام وساختمان در حال بهره برداري می باشد *---*
: تخلفات زیر بناي برابر نقشه هاي ارئه شده به شرح زیر می باشد *-----*

 اضافه بنا  در همکف به سطح 14.52 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در مجموع به مساحت 58.08 متر مربع ( هر طبقه به  -2

 سطح 14.52 متر مربع )
 توسعه بنا در زیر شیروانی به سطح 1.62 متر مربع -3

 انباري احداثی بیش از 5 متر مربع به سطح 0.03 متر مربع ( درآمدي ) -4
استفاده از تراکم اعطایی زمان پروانه به سطح 182.54 متر مربع -5

رعایت پارکینگ می گردد *--*
مشمول فضاي سبز و باز نمی گردد *----*
رعایت دیوار حایل بام می گردد *-----*
رعایت عقب نشینی می گردد *------*

 مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------*
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 اعتراض نسبت به راي بدوي صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به موقعیت 

مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 
همکف بمساحت 9.73 مترمربع  و در طبقات اول و دوم  هر یک به مساحت 24.71 

مترمربع و کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 8.97 
مترمربع و در طبقات هر یک به مساحت 3.68 مترمربع، حذف زیر شیروانی  و احداث 
بصورت طبقه مازاد ( طبقه سوم) بمساحت 47.59 متر مربع ، ضمن نقض راي بدوي 
(تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 

مبلغ  977,587,500(نهصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  هشتاد و  هفت هزار 
و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 123.07  2.5
 

3300000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/02/16 3/99/24748 تجدید 
نظر

سه راه  
کانادا - 

احمد زاده  
ك ناصح - 

بن 3

3-3-10339-45-1-0-0 54
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره  3/97/50  -  97/04/25  بصورت 2.5  -

طبقه در یک واحد مسکونی دوبلکس با زیربناي
 . کلی 179.44  متر مربع  بهمراه انباري در زیرشیروانی  صادر گردیده است  - 

عملیات ساختمانی در زمان بازدید در مرحله سفت کاري بوده و برابقر نقشه بردراي ارائه   -
 . شده داراي اضافه بنا بر خالف پروانه صادره بشرح زیر میباشد

. اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  حدود 9.73 متر مربع  -
اضافه بنا خارج از تراکم  در طبقات اول و دوم هر کدام بسطح حدود  24.71 متر مربع    -

(مجموع دو طبقه بسطح 49.42 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 8.97 متر مربع و   -
 طبقات اول و دوم هر کدام بسطح 3.68 مترمربع (مجموعا بسطح 16.33 متر مربع )

حذف انباري زیر شیروانی و  احداث بنا بصورت طبقه مازاد بر طبقات مجاز در  (طبقه سوم  -
 . )  بکسر راه پله بسطح 47.59 متر مربع با اسکلت  فلزي

عدم رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري . حیاط خلوت با ابعاد 2 در 3 متر اجرا گردیده  -
 . است

 . رعایت پارکینگ گردیده است  - 
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا نگردید ه  - 

 عرض باقیمانده راه پله 1.48 متر -
 . بر اساس ضوابط زمان صدور پروانه بسطح 5.09 متر مربع کسري حدنصاب فضاي باز  - 

رعایت فضاي سبز نمی گردد  -
 . هرگونه تغییر در زمان پایانکار قابل طرح در کمیسیون محترم ماده صد میباشد -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر به شماره نظریه 
9094 مورخ 99/2/1  ثبت اتوماسیون اداري، راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش 
معامالتی معادل 41,416,000(چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  شانزده هزار ) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 133.6  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/15 3/99/24752 بدوي بلوار ولی  
عصر-هالل 
احمر-ك 
مومنی 
مجتمع 
 آبسار

3-3-10434-44-1-0-0 55

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به فاقد مساحت می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 213.65 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی و با  مصالح بتنی   *----*

 می باشد
 عملیات ساختمانی  به اتمام رسیده است *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*

:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 65 % ---- مورد استفاده : 62.53 -1

 همکف به سطح 133.60 متر مربع در حد تراکم  می باشد *-*
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی در فضاي باز برابر ضوابط دفترچه طرح  *----*

می گردد  R111  و R112 تفصیلی براي امالك واقع در کاربري
حیاط خلوت در حد جنوب ملک به صورت سرتاسري نبوده و در حد جنوب غربی  *-----*

به عمق 80 سانت رعایت نمی گردد
 با توجه به ارتفاع سازه و و یالیی بودن آن ، فاقد اشرافیت می باشد *------*
 باستناد خط پروژه شماره 1028 ملک فاقد عقب نشینی  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 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 221806 مورخ 98/12/1 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
48,248,400(چهل و  هشت میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار و  چهارصد)  

ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 155.64  0.1
 

3100000  , 1393 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/02/13 3/99/24758 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) 

انتهاي بهار 
35  

3-3-10410-438-1-0-0 56

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن ، ضمن 
نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 26,784,000(بیست و  شش میلیون و  

هفتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 8.64  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 90 متر مربع می باشد

داراي اعیان مسکونی با مصالح بتنی و بدون مجوز به صورت یک طبقه بر روي پیلوت  *--*
 و در 1  واحد مسکونی می باشد

  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و در حال بهره برداري می باشد  *----*
سال وقوع تخلف با توجه به گزارشات تخلف ثبت شده در سیستم  به سال  *------*

 1398 می باشد
واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*

:   و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز و مساحت کمتر از  100 متر مربع
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 84.60 -1

همکف به سطح 67.50 متر مربع در حد تراکم و به سطح 8.64 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 97.93 -2
در طبقات به سطح 88.14 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد *--*

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*
باستناد  پی نوشت واحد نقشه برداري با توجه به نسقی بودن ملک ، امکان تهیه   *-----*

 خط پروژه نمی باشد
 داراي اشرافیت به پالك پشتی که به صورت محوطه باز و فاقد اعیان می باشد *-------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

56

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 1399/03/11 3/99/24759 تجدید 
نظر

شهداء  
کوچه 
رستگار 

  کوچه ابوذر
 

3-2-10206-31-1-0-0 57

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

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

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 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 355,656,000(سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  ششصد و  پنجاه و  
شش هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 42.34  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/03/11 3/99/24759 تجدید 
نظر

شهداء  
کوچه 
رستگار 

  کوچه ابوذر
 

3-2-10206-31-1-0-0 57
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه  شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 321 مورخ 92/12/26به صورت 
4/5 طبقه با زیربناي 727/22مترمربع می باشد که عملیات ساختمانی به اتمام رسیده

:و مطابق سوابق از بابت
اضافه بناء خارج از تراکم  به مساحت  31/07 مترمربع به صورت پیلوت در طبقه **--**

 همکف
اضافه بناء خارج از تراکم به مساحت 31/07 مترمربع به صورت مسکونی در طبقه **--**

اول -دوم -سوم و چهارم(در مجموع همکف و طبقات  155/35مترمربع)
کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید مسکونی به مساحت 4/67در همکف **--**

 و 5/38در طبقات در مجموع 26/19مترمربع
کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 10/86مترمربع و پرداخت عوارض درآمدي  **--**

 انباري بیشتر از 5مترمربع بسطح  6/81مترمربع
افزایش تعداد واحد از 6 واحد به 8 واحد **--**

داراي گواهی عدم خالف بشماره 512159 به تاریخ 98/05/19 می باشد  که از بابت  **--**
موارد مذکور محکوم به جریمه و از بابت افزایش واحد محکوم به اعاده به وضع سابق شده 

است
که مطابق سوابق انجام شد

 حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار دارند که با توجه به بازدید از محل موارد
:زیر قابل بیان است

در همکف بسطح 0/13 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت تبدیل شده **--**
است

در طبقات دوم و چهارم هر کدام از طبقات یک واحد بوده که مجددا  به دو واحد  **--**
تبدیل شده است و به سبب آن تعداد واحد ها از 6 واحد به 8 واحد افزایش یافته و یک واحد

کسري پارکینگ مسکونی دارد
در زیرشیروانی  اقدام به احداث  واحد مسکونی (بصورت اتاق منظم به واحد 8 در **---**

طبقه پایین)بصورت طبقه مازاد بمساحت 42/21 متر مربع  بصورت دوبلکس
( منظم به واحد 8 ) نموده اند که بصورت 30/21 متر مربع از آن بصورت توسعه بنا و بسطح  

12 متر مربع
از آن بصورت تبدیل غیر مجاز فضاي انباري و راهرو به واحد مذکور می باشد که طبق سوابق 

.گزارشی از ناظر ساختمان در خصوص آن ثبت نگردیده است
مطابق پروانه صادره مالک مجاز به احداث سه درب 4 متري بوده اند که در حال  *-----*

حاضر یک درب بطول 4/30 متر
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.یک درب بطول 4/45 و یک درب بطول 2/70 متر احداث گردیده است
فضاي سبز در عرصه اجرا نشده است **---*

دیوار حایل بام بصورت سقف ژاپنی اجرا شده است همچنین کپسول اطفاء حریق **----*
در محل نصب نبود

طبق سوابق از بابت تخلفات مذکور (بجز افزایش تعداد واحد و کسري پارکینگ  **----*
 )مطابق صورتجلسه بدوي کمیسیون ماده صد مورخ 99/02/01

محکوم به تخریب بنا شده است
.مراتب جهت دستورات بعدي به حضور تقدیم می گردد**--**

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 1.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 272,958,000(دویست و  هفتاد و  دو میلیون و  نهصد و  پنجاه و  
هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 64.99  1.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/27 3/99/24761 تجدید 
نظر

 
فلسطین-
  ك حاتم2

3-2-10178-119-1-0-0 58
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/2 مورخه 98/01/19 در 3/5 طبقه 
( با احتساب 3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 500/73 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سربندي و شروع دیوارچینی بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه 

:شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 11/28متر مربع-1

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 42/84 متر مربع (هر -2
طبقه بسطح 14/28 متر مربع) می باشد

انباري هاي احداثی در زیرشیروانی بسطح 3/28 متر مربع مازاد بر مقدار مجاز (5 متر  -3
مربع به ازاي هر واحد) می باشد که از این مقدار بمساحت 0/69 متر مربع بصورت توسعه بنا 

در زیرشیروانی
.و مابقی بصورت تبدیل (غیر مجاز) راهرو به فضاي انباري است

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است -4
با توجه به تغییر مقدار فضاي راه پله و افزایش زیربناي مفید ساختمان نسبت به پروانه  -5

 صادره بمقدار 6/15متر مربع (تبدیل غیر مجاز) در طبقات دارند
و (به دلیل کاهش سطح راه پله) بسطح 1/44 متر مربع تبدیل غیر مجاز در همکف دارند

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 71/74 % و سطح اشغال موجود برابر با 80/71% می باشد -6
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ هاي  -7

.احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است رعایت آن در -8

.زمان پایانکار الزامی می باشد
حد نصاب فضاي باز برابر ضوابط صدور پروانه رعایت می گردد -9

ناظر ساختمان برابر نامه مورخ 98/06/03 خالف ساختمانی نامبرده را گزارش نموده  -10
است

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

58

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 694,176,000(ششصد و  نود و  

چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 82.64  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/07 3/99/24763 بدوي بلوارمدرس  
 کوچه گل 
سرخ

3-1-10270-85-1-0-0 59

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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی /
صادره به شماره 3/97/183 به تاریخ 97/12/22 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 348.74 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 20.66 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 61.98 مترمربع ( هر طبقه به سطح 20.66  -2

مترمربع )
افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد با توجه به تبدیل واحد دوبلکسی دوم و سوم به دو  -3

واحد مجزي
توسعه راه پله به بام به سطح 5.46 مترمربع -4

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی( ثبت  *-*
 اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10 متر  *--*
( 

رعایت دیوار حائل بام می گردد  *----*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *-----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *-------*
رعایت تعداد پارکنیگ برابر ضوابط می گردد *--------*

R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 0.23 % تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه  *------*
% 69.97 % ------ استفاده کنونی  87.28

تراکم مجاز : 210 % + 0.69 % تشویقی -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 209.91 % ------- استفاده کنونی  261.84

رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*

59

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*------*
احتراما باستحضار می رساند در خصوص کلیه تخلفات ساختمانی اشاره شده در گزارش 
داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد بوده و تنها آیتم شماره 4 سهوا در گزارش و فرم 

تحلیل ورود اطالعات نگردیده است که بدین وسیله گزارش اصلح می گردد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد رضا حبیب زاده  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 رشت مبنی بر افزایش سطح تجاري به مساحت ( 126.74 +3.71 )  مترمربع، 

به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 5362 مورخ 1399.01.25

  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز  و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
16.958.500.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,391,700,000(سه میلیارد و  
سیصد و  نود و  یک میلیون و  هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 130.45  0
 

3360000  , 1396 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1399/02/09 3/99/24766 بدوي بلوار شهید 
انصاري  

روبروي مبل 
نایس

3-3-10046-2-1-0-0 60

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 634,956,000(ششصد و  سی و  چهار میلیون و  نهصد و  پنجاه و  

شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 75.59  2.5
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی تجاري مسکونی بشماره 93/12/28-156   -

بصورت سه طبقه در 11  واحد مسکونی بر روي سه باب مغازه در همکف بهمراه  بالکن  بسطح 
67.79 متر مربع , (4 طبقه روي پیلوت )

بر اساس موافقت  بند 1صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 1393/07/01 با زیربناي کلی   -
  1835.23 متر مربع صادر گردیده

و  در دو  مرحله  بشماره 358199 مورخ 1394/12/13  و  شماره 452614 مورخ 95/11/04  -
 .  تمدید گردیده است

  تراکم استفاده شده  زمان صدور پروانه  = = در همکف  79.79%  - - - طبقات 284.49  -
%  

 . کسري فضاي باز زمان پروانه 110.30 متر مربع -
 . عملیات ساختمانی در حد اتمام اسکلت و سربندي  میباشد -

بر اساس نقشه بردراي تفکیکی  ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف پروانه صادره بشرح   -
 . زیر است

 %سطح اشغال و تراکم  موجود  =  همکف  80.62 %   -  طبقات   307.50  -
 . افزایش بنا خارج از تراکم  در زیر زمین بسطح 3.71  متر مربع -1

 . افزایش بنا خارج از تراکم در طبقه همکف بصورت تجاري  بسطح 3.71 متر مربع  -2
 . تبدیل 126.74 مترمربع از پیلوت  مسکونی به  مغازه تجاري در همکف  -3

اضافه بنا خارج از تراکم در طبقات  دوم سوم و چهارم مجموعا بسطح 27.93 مترمربع   -4
 (هر کدام بسطح 9.31 متر مربع )

 . افزایش بنا در راه پله زیرشیروانی بسطح 14.62 متر مربع -5
. واحد مسکونی در طبقه اول حذف گردیده  است -6

 . در نقشه هاي معماري  تعداد واحد هاي مسکونی , از 11 به 3  واحد کاهش یافته است  -7
 . همچنین برابر نقشه ي  معماري  3  باب مغازه بصورت  1  باب  درآمده است -8

ارتفاع مغازه همکف از 5.94 متر به 6.55 متر افزایش یافته و همچنین ارتفاع طبقات  -9
 . مسکونی از 3.32 به 4.20 متر در طبقه دوم و 3.85 متر در طبقه سوم  و افزایش یافته است

یک باب مغازه از اعیانات قدیمی در محل تخریب نگردیده  و بصورت پرده فروشی در  -10
حال بهره بردراي میباشد . که برابر سند تهد نامه شماره 18005 مورخ 98/08/22 دفترخانه 

 شماره 266 رشت , متهد گرددیه اند که قبل از اخذ پایانکار
 . نسبت به تخریب آن اقدام نمایند  -
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با توجه زیربناي مفید مسکونی در نقشه هاي ارائه شده بیشتر از 180 متر مربع است ,  -11
براي هر واحد مسکونی دو واحد پارکینگ مورد نیاز است که 6 واحد پارکینگ مورد نیاز 

 . مسکونی رعایت گردیده است
( در نقشه بردراي ممهور ارائه شده پارکینگ هاي شماره 6 و 7 مربوط به یک واحد   -   -
شماره 2 و 8  مربوط به یک واحد  - و شماره 9 و 10 مربوط به یک واحد است و بصورت یک 

 به یک داراي تزاحم با یکدیگرند . )
 ( .  در اینمرحله تعداد 6 واحد پارکینگ مورد نیاز تجاري رعایت گردیده است  -12

الزم به ذکر است که با توجه به مرحله ساختمانی  , و عدم اجراي دیوارهاي جدا کننده  ,   -
هرگونه تغییر در ساختار و کاربري  بنا در مراحل بعدي قابل بررسی مجدد و طرح در 

. کمیسیون محترم ماده صد خواهد بود
  . گزارش فوق با توجه به مرحله عملیات اجرایی صورت گرفته است -

  . مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
مراتب با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 24201   مورخ 98/11/08

.   جهت صدور دستور تقدیم میگردد
- - - - - - 

در خصوص موارد مذکور داراي راي جریمه از کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 24766  -
 . مورخ 99/02/09  میباشند

 گزارش اصالحی -
در خصوص اضافه بنا بند 5 گزارش فوق  , که مربوط به زیرشیروانی بوده است , مساحت  -
اضافه بنا بسطح 14.62 متر مربع است که در فرم تحلیل خالف بسطح 43.95 متر مربع ورود 

 . اطالعات گردیده که بسطح 29.33 متر مربع بیشتر داراي راي کمیسیون میباشد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر به شماره نظریه 

14199 مورخ 99/2/8  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
23,925,800(بیست و  سه میلیون و  نهصد و  بیست و  پنج هزار و  هشتصد) ریال 

صادر می گردد.

جریمه 77.18  0.1
 

3100000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/02/15 3/99/24767 بدوي میدان امام 
حسین 

شهرك صبا 
 کوچه 16

3-1-10318-52-1-0-0 61

 در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات 
خویش عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

3.2  0
 

3100000  , 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  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي ارائه شده بتاریخ 1398/05/10  بصورت یک قطعه  -

 . زمین نسقی بمساحت 130 متر مربع
وضع موجود مشتمل بر ساختمان یک اشکوبه خالف ساز (بدون مجوز شهردراي  ) با شناژ   -

 . افقی و عمودي بتنی با قدمت سال جاري بوده که در مرحله نازك کاري میباشد
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 130.66 متر مربع  (بسطح 0.66 متر  -

 , مربع بیشتر از فروشنامه )
 . و اعیان بسطح 77.18 متر مربع میباشد -

 .  %قرار دارد .  سطح اشغال مجاز 70 (  R112  ) بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی -

 % مورد استفاده بکسر عقب نشینی 60.55  -
 . اعیان داخل تراکم -

عرض حیاط خلوت در قسمت شمال غربی رعایت نگردیده است (بطول 1.5 متر اجرا شده )  -
 .  و فاقد اشرافیت به پالك مجاور است

با تعبیه درب سواره کرکره اي و درب نفر رو  مجزا پارکینگ بصورت روباز تامین گردیده  -
 . که با توجه به مرحله ساختمانی تاکنون اجرا نگردیده است

برابر خط پروژه پیوست بشماره 567 بسطح حدود 3.20 متر مربع از عرصه در تعریض  -
 . کوچه 8 متري قرار دارد

 .  مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي حسین پاکیزه  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 31.81 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول و دوم (هر طبقه ) به مساحت 46.53مترمربع، کاهش سطح راه پله و 
تبدیل آن به بناي مفید در همکف به مساحت 0.45 مترمربع و در طبقات  به مساحت 
1.35 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 
به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 586,923,000(پانصد و  

هشتاد و  شش میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 126.22  1.5
 

3100000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/02/28 3/99/24769 بدوي پیرکالچاي 
شهرك 

فجرزادگان 
 180 متري

3-1-10280-60-1-0-0 62
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 123**--**
 مورخ 98/08/08 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

باز یربناي 352.83مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي اسکلت وسقف  **--**
 می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن آرمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 31.81مترمربع در طبقه همکف**--**
اضافه بناء مازا د بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 46.53مترمربع **--**

.که از این مقدار 14.72مترمربع پیشرفتگی به سمت معبر 18متري می باشد
ارتفاع کنسول به سمت شارع در طبقه اول 4متر و در طبقه دوم 7.3متر هر دو با **--**

.عمق 90 سانتیمتر می باشد
ارتفاع همکف 4متر اجرا شده است که کاهش ارتفاع در زمان پایانکار با سقف **--**

.کاذب الزامی است
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**

. تعداد واحد از یک به دو واحد افزایش یافته است**--**
کاهش سطح راه پله به مساحت 0.45مترمربع در طبقه همکف اول و دوم در **--**

.مجموع 1.35 مترمربع که عرض راه پله موجود 2.5متر می باشد
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره در حیاط خلوت  قابل اجرا می باشد که **--**

.اجراي ان در زمان پایانکار الزامی است
.8.46مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند**--**

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.سطح اشغال همکف از 70% در زمان پروانه به 90.15% افزایش یافته است**--**

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 24769مورخ 99/02/28**--**
. مبنی بر جریمه می باشد

در حال حاضر با توجه به بررسی پرونده مشاهده گردید در هر طبقه (همکف اول و **--**
دوم 0.2مترمربع در مجموع 0.6مترمربع کمتر راي صادر گردیده است.)

 که به صورت همزمانساز می باشد**--**
.مراتب جهت گواهی عدم خالف به حضور  تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه به ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 428,400,000(چهارصد و  بیست و  هشت میلیون و  چهارصد هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد .

جریمه 85  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/27 3/99/24770 تجدید 
نظر

رسالت  
استخر  حق 
شناس بن 
بست مس 
چیان
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/138 به تاریخ 97/10/27 به صورت 4.5 طبقه و در 12 واحد مسکونی 

با زیربناي 1606.21 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد *-*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 22.96 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 57.48 مترمربع ( هر طبقه به سطح 14.34  -2
مترمربع )

 کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 3.68 متر مربع  -3

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ 98/10/15 می 
 باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*

سطح اشغال مجاز :  55 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 49.65 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  79.20

تراکم مجاز : 165 % + 65 ( یک طبقه مازاد تشویقی برابر ضوابط )   *---------*
% -------  مورد استفاده زمان پروانه 204.92 % ------- استفاده کنونی  215.12

رعایت فضاي باز می کردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

63

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 0.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 32,964,000(سی و  دو میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.2  0.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/18 3/99/24773 بدوي  
بلوارخرمشه

ر  الله

3-3-10410-457-1-0-0 64

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 189**--**
 مورخ 94/12/27 به صورت ساختمان 5طبقه در 10واحد مسکونی

باز یربناي 1166.8مترمربع که با رعایت دومتر عقب سازي در طبقه پنجم به **--**
 مساحت 11.4 مترمربع و با استفاده از سقف تراکم اعطائی به مساحت

332.02مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري بود  و تا این **--**
مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده  موارد اضافه بناء کمتر از 5%زیربناء پروانه

:با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده گردید **--**
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 2.09مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم   هر کدام  به **--**
مساحت 0.54مترمربع (مجموع پنج طبقه 2.7مترمربع )

اضافه بناء مازاد بر تراکم به صورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم به **--**
 مساحت 11.4مترمربع

اضافه بناء به صورت توسعه زیرشیرونی به مساحت 12.01مترمربع  که از این مقدار **--**
.0.92 مترمربع انباري بیشتر از 5متر مربع می باشد

رعایت پارکینگ مور نیاز بر اساس ضو.ابط زمان پروانه می گردد.(درب پارکینگ **--**
اجرا نشده است)

 .با توجه به ضوابط زمان پروانه رعایت فضاي باز و سبز الزامی نمی باشد**--**
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

.سطح اشغال همکف از 62.57% در زمان پروانه به 63.24% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص احداث بناي تجاري بدون 
مجوز، با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی 

نظریه شماره 100398 تکمیلی مورخ 98/12/3 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به استناد تبصره 4 ماده 

100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
7,920,000(هفت میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 27.15  0
 

850000  , 1386
 , 1389

احداث بناي جداساز 1399/02/22 3/99/24779 رسیدگ
ي 

 مجدد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی و با توجه به مدارك ارائه شده و مدارك موجود در 
پرونده  طبق صورتمجلس تفکیکی  بشماره ش- ر 242  مورخ 1372/01/09

قطعه اول تفکیکی( تاکنون سند صادر نگردیده است)  بصورت یک قطعه زمین بمساحت    
 .359/43 متر مربع  داراي بالمانع تفکیکی  بشماره 18520 مورخ 1371/12/22 میباشد
که در بالمانع تفکیک ، ملک مذکور داراي اعیان بوده که میبایست تخریب گردد و قطعه 
مورد نظر  بصورت زمین تفکیک گردد.  با توجه به نقشه برداري( ممهور به مهر مهندس 

 نقشه بردار نظام مهندسی) ارائه  شده از سوي متقاضی
 .مسا حت  وضع موجود  بسطح 354/76 متر مربع میباشد

که براي آن پروانه ساختمانی  بشماره 60 مورخ  1375/04/23 بصورت ساختمان یک طبقه 
مسکونی با زیربناي 98/50 متر مربع با اخذ تعهد ثبتی مبنی برتخریب

مستحدثات قدیمی  واحداث اعیان جدید درصورت وصول هرگونه پروانه کسب براي  
 . تعمیرگاه مسئولیت پاسخگویی به عهده مالک خواهد بود  صادر گردیده است

که عملیات ساختمانی را شروع نکرده  که اعتبار پروانه منقضی شده است و با توجه به نامه 
  بشماره  الف  112/35977/ مورخ 1385/12/17

اداره حقوقی شهرداري  مبنی بر اینکه عملیات ساختمانی شروع نگردیده است تعهد ثبتی  
 .منتفی میباشد

با توجه به نقشه ثبتی ارائه شده و بالمانع تفکیک در زمین مورد نظر داراي بارانداز جهت 
استفاده  بصورت تعمیرگاه میباشد که گویا در برف سال 1383 تخریب گردیده است

و سپس داراي بالمانع از شهرداري جهت ارائه به اداره تاکسیرانی بشماره 3/33/36858  
مورخ 1386/01/28 میباشد که در گزارش بالمانع مذکور داراي اعیان مشتمل

بر دفتر آژانس بسطح 20 متر مربع در  ورودي بصورت راهرو   بسطح  18/50 متر مربع ( به 
عرض 4 متر در ورودي ملک که سربندي آن بامغازه هاي مجاور پالك هاي دیگر یکی 

 میباشد و قدمت آن حدود سال 50 میباشد )
.جهت فعالیت آژانس ( تاکسی تلفنی )  میباشد  

سپس از بابت احداث دفتر کار آژانس  بسطح 20 متر مربع  و غرفه 4/10 متر مربع و ورودي 
بسطح 14/70 متر مربع و سرویس بهداشتی   بسطح 3/10  متر مربع و 17 متر مربع انباري و 

  محوطه تجاري بسطح 300/53 متر مربع
داراي صورتجلسه  تجدید نظر  بشماره 20833 مورخ 1389/10/20 و متعاقب آن داري راي 

. دیوان عدالت اداري مورخ 1393/11/25 مبنی بر طرح مجدد در کمیسیون میباشد
حالیه  طی بازدید بعمل آمده ملک بصورت میوه فروشی  داراي تابلو به ابعاد حدود  1* 3/60 

: متر میباشد . و داراي اعیانات بصورت
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سرویس بهداشتی  بسطح 2/25 متر مربع با قدمت  بعد از بالمانع سال 86 و انباري بسطح   
 حدود 18 متر مربع  با قدمت سال 1385  و یکباب انباري دیگر بمساحت

متر مربع با قدمت سال 1389   و ورودي ( راهرو)  حدود 18/50 متر مربع میباشد. و  24/90
در محوطه با داربست فلزي و چوبی ( اعیان موقت) بصورت میوه فروشی در حال بهره 

.برداري میباشد
.مغایرتهاي مشاهده شده بشرح زیر میباشد

احداث انباري 24/90 متر مربع  از نوع بلوکی با قدمت 1389 -1
 احداث سرویس  با قدمت سال 86 بسطح 2/25 متر مربع  -2

فاقد عقب نشینی از خیابان 30 شهدا میباشد .مراتب با توجه  تصمیم کمیسیون ماده 100 
.جهت دستورات مقتضی   تقدیم حضور میگردد

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي حسام آزموده مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 56.46 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقات ( هر طبقه) به مساحت 63.16مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 

بناي مفید (در هرطبقه) به مساحت 0.78 مترمربع ، توسعه انباري در زیر شیروانی 
بمساحت 2.48 مترمربع ، وتوسعه راه پله به بام بمساحت 17.18 مترمربع ، و تراکم 

اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی بمساحت 60.91 مترمربع ، با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 2,639,414,400(دو میلیارد و  ششصد و  سی و  نه میلیون و  
چهارصد و  چهارده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 392.77  2
 

3360000  , 1398 احداث راه پله به بام 1399/03/06 3/99/24781 بدوي شهداء  
کوچه نوري 
(شهید سید 
حسین 
عظیمی) 

  کوي حافظ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 140 به تاریخ 95/12/04 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی با 

زیربناي 719.81 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 63.18 متر مربع ( از این مقدار به سطح 6.72 متر مربع  -1
تبدیل سایبان جهت پارکینگ  به بناي مفید می باشد )

 تبدبل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه و فاقد بالکن به سطح 41.33 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 252.64 مترمربع ( هر طبقه به سطح 63.16  -3

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات به سطح 3.12 مترمربع  -4

 (هر طبقه به سطح 0.78 متر مربع  )
توسعه بنا انباري در زیرشیروانی به سطح 2.48 متر مربع -5

 توسعه راه پله به بام  به سطح 17.18 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه به سطح 60.91 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -7

با توجه به احداث مغازه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -9
با توجه به تزاحمی بودن 2 واحد پارکینگ با یکدیگر ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  -10

تزاحمی - درآمدي می باشد

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید راه پله  *--*
1.10 متر )

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

با توجه به دریافت بالمانع عدم مسیر دفتر خانه به شماره 518752 به تاریخ  *------*
 97/11/07 سوابق پرداخت اعتبار پروانه را دارد

افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 به 3.40 به جهت احداث مغازه ، که ملزم به کاهش  *-------*
 آن در زمان پایان کار با سقف کاذب و به ارتفاع 2.4 می باشد
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 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % + 1% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده زمان  *------*
% پروانه 54.55 % ------ استفاده کنونی  79.69

تراکم مجاز : 150% + 4 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 174.44 % ------- استفاده کنونی  280.07

ملک مشمول ضوابط فضاي باز و سبز نمی گردد  *----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*---------------------------*
در خصوص آیتم شماره 2 و کسري پارکینگ تجاري ، داراي راي تخریب و مابقی موارد داراي 

 راي جریمه به شماره 2/99/25091 به تاریخ 99/04/16 می باشد
*----*

مغازه مذکور در محل تخریب و اعاده به وضع سابق گردید و کسري پارکینگ ملغی گردید  ( 
 تصاویر به پیوست می باشد )

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/02/20 3/99/24783 بدوي شهدا  
فرهنگ و 
دین  خیابان 
دیانتی 
داوودیان

3-3-10095-41-1-0-0 67

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 2برابر ارزش معامالتی به مبلغ 318,662,400(سیصد و  هجده میلیون و  
ششصد و  شصت و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 47.42  2
 

3360000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/176  به تاریخ 97/12/21 به صورت 3.5  طبقه  بانضمام انباري در زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 618.15 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 10.01 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 30.03 مترمربع ( هر طبقه به سطح 10.01 مترمربع  -2

(
توسعه بنا در زیرشیروانی به صورت توسعه انباري به سطح 6.99 متر مربع  -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.39 مترمربع می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 0.39    -5
مترمربع ( هر طبق ه به سطح 0.13 متر مربع )

 افزایش تعداد واحد از 3 به 6 واحد مسکونی -8
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي یک واحد  -9

کسري پارکینگ تزاحمی - درآمدي  می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ  *-*
 98/03/05 و به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ 98/10/01 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R121 -  کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121 -  کاربري موجود :  مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز : 70 %  + 6 % تشویقی عقب نشینی  -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 75.33 % ------ استفاده کنونی  80.57

تراکم مجاز : 210 % + 18 % تشویقی عقب نشنی  -------  مورد استفاده  *---------*
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% زمان پروانه 225.99 % ------- استفاده کنونی  241.70
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی صادره رعایت  عقب نشینی  *------------*

 می گردد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

25,500,000(بیست و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/20 3/99/24804 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس-انته
اي شهرك 

فجر 
آزادگان  
انتهاي ك 
شهید اکی 
سمت 

راست-پش
ت ساختمان 

جاوید

3-1-10290-256-1-0-0 68

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی ( اصول سه گانه ) ، قرار ارجاع امر 

به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 17626 مورخ 
99/2/14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و بهداشتی 
ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 95,829,000(نود و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست و  نه هزار )  

ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 93.95  1
 

1020000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً  مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی  بمساحت حدود 
117/65  مترمربع  مشتمل بر یکباب ساختمان مسکونی  یک اشکوبه ویالیی در یک واحد 

مسکونی
بازیربناي 93/95 مترمربع  با شناژ افقی و دیوار سنگی با قدمت سال 97  میباشد که بدون 
اخذ مجوز احداث گردیده  که از مقدار فوق بسطح 8/5 مترمربع عدم رعایت عرض حیاط 

 خلوت
بوده که فاقد اشرافیت به پالك مجار است وداراي یکواحد کسري پارکینگ مسکونی می 

 .   . باشد
و بر اساس  نظریه واحد محترم نقشه برداري و طرح تفصیلی در محدوده قانونی شهر و فاقد 
کاربري  قرار گرفته که بصورت غیابی داراي گزارش درواحد خالف بوده حال دبیرخانه محترم 

کمیسیون
ماده صد برابر تصمیم شماره 51134 مورخه 98/4/1 درخواست اعالم نوع کاربري ومیزان  

زیربنا وتراکم گیري را نموده که با توجه به فاقد کاربري بودن وعدم تهیه خط پروژه 
 درخصوص

. تراکم گیري نیاز به نظریه ارشادي می باشد  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
  . احتراما برابر نظریه مدیریت محترم شهرسازي بناي احداثی مازاد برتراکم می باشد

68

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و قدمت ملک موردنظر، ضمن  نقض راي 
بدوي در خصوص احداث مغازه  و با عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس 
رسمی دادگستري طی نظریه شماره ش 15257مورخ 99/2/10 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز، به استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 24,000,000(بیست و  چهار میلیون ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 49  0
 

1800000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز 1399/03/13 3/99/24815 تجدید 
نظر

آج بیشه  
امام رضا 
عظیم 

دوست-بن 
بهمن

3-2-10284-217-1-0-0 69
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی  طبق فروشنامه عادي  به عرصه بمساحت 24 متر مربع  
 . شامل یکباب مغازه با فعالیت شغلی  لباس فروشی  ( بوتیک) فاقد تابلو وبالکن  میباشد
با توجه به گزارش ناحیه 1 موجود در پرونده بصورت احداث بدون مجوز یکباب مغازه از نوع 

. مصالح بلوك سیمانی  با قدمت  سال  1395  با پوشش 100% میباشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد

 جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی  نیاز به تهیه خط پروژه میباشد
شایان ذکر است که به همراه یکباب مغازه حد غرب و خانه  حد شمال باهم بصورت غیابی 
گزارش گردیده بود که طی بازدید بعمل آمده از بابت مغازه مذکور داراي  فروشنامه عادي 

.جداگانه میباشد
مراتب با توجه به  نصمیم کمیسیون بشماره 3/96/19768 مورخ   1396/07/15 جهت 

.دستورات مقتضی تقدیم میگردد
طبق خط پروژه  بشماره 567 بسطح  17/10 از عرصه مشتمل بر اعیان در تعریض کوچه  ***

.هاي 12 متري و6 متري و پخ دو گذر آنها قرار میگیرد
***.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

69

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 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

423,103,500(چهارصد و  بیست و  سه میلیون و  یکصد و  سه هزار و  پانصد) ریال 
محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 90.99  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 3/99/24827 تجدید 
نظر

خ   
فلسطین 
کوچه 8

متري پشت 
تازه اباد 

ضلع  شرقی 
 مجتمع  
الله 

زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-91-1-0-0 70

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 جریمه به مبلغ 8,416,500(هشت میلیون و  چهارصد و  

شانزده هزار و  پانصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 5.43  0.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 78 به تاریخ  96/04/03 به صورت 3.5 طبقه بانشمام انباري در زیر شیروانی 

و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 386.17 مترمربع می باشد
 پروانه مذکور در تاریخ 97/04/02 تمدید شده است *-*

: در خصوص تخلف زیر بنایی داراي سوابق گزارش به شرح زیر می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 8.79 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 53.49 مترمربع ( هر طبقه به سطح 17.83  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.23 متر مربع و در    -3

مجموع طبقات به سطح 21.48 مترمربع (هر طبقه به سطح 7.16 متر مربع  )
در هنگام صدور پروانه به سطح 5.43 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

حداقل راه عبوري به انباري ها در همکف به عمق 50 سانت در زمان پایان کار الزامی  *--*
 می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ  *--*
 98/09/16 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
 آسانسور اجرا نگردیده است *----*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *-----*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *------*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 کاربري موجود :  مسکونی - تراکم مسوط *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % + 3.50 % تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 52.15 % ------ استفاده کنونی  63.44

تراکم مجاز : 120%  + 7.5 % تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 131.20 % ------- استفاده کنونی  190.63
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رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

*-------*
 گزارش جهت بروز رسانی

 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد *-*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *---*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.25 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
347,625,600(سیصد و  چهل و  هفت میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار و  

ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 51.73  2
 

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

1399/03/18 3/99/24832 تجدید 
نظر

خ  
الهیجان-خ 
پاستوریزه-

خ 
پاستور-مید
ان جانبازان  
بن چمن
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/95 - 98/06/12   بصورت   - -=
 3.5   طبقه در 3  واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي  کلی 540.04 متر مربع
مربع صادر گردیده است ,  عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري  بوده و  برابر نقشه  - -

:برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 % تراکم زمان پروانه ؛  همکف   74.62 %   - - طبقات  221.70  -

 % مورد استفاده  ؛  همکف 80.91 %   - طبقات  242.73 -
------------------------------------------------------------- 

. اضافه بنا در همکف  خارج از تراکم  مجاز  بسطح  11.84  متر مربع  -1 
اضافه بنا  خارج از تراکم مجاز در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح  35.52  متر مربع   - 2 

(هر طبقه بسطح 11.84 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف بسطح 0.65  متر مربع  ,   - 3 
و طبقات اول سوم  مجموعا بسطح 3.72 متر مربع (  هر کدام بسطح 1.24 متر مربع . )  -  

 - عرض راه پله 1.10 متر
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

ورودي سواره و پیاده اجرا نگردیده است . (رعایت تعداد و طول درب در زمان پایانکار  -
 برابر پروانه صادره الزامیست )

-----
 . داراي  گزارش تخلف ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف -

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

0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  241,752,000(دویست و  چهل و  یک میلیون و  
هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 143.9  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/03 3/99/24849 بدوي دیانتی -   
استقالل - 
  بن سوم
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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 1/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
710,035,200(هفتصد و  ده میلیون و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 140.88  1.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/03/03 3/99/24849 بدوي دیانتی -   
استقالل - 
  بن سوم
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره **--**
 258مورخ 96/12/28  با زیربناي 1755.06مترمربع در 14 واحد مسکونی

که با رعایت 2متر عقب سازي در طبقه سوم و 4 متر عقب ساز در طبقه چهارم با **--**
ضوابط قدیم طرح تفضیلی صادر گردیده است.(پروانه داراي اعتبار می باشد)

پروانه با استفاده از سقف تراکم  اعطائی به مساحت 143.90مترمربع صادر گردیده **--**
است و در زمان بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد سربندي اجرا شده و در 

.مرحله آجر چینی می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري ارائه شده در طبقه همکف 19.9مترمربع **--**

.داراي کاهش بناء می باشد و ساختمان در 12 واحد مسکونی می باشد
. در طبقه اول و دو م به مساحت 2.73مترمربع داراي کاهش بناء می باشد**--***
در طبقه سوم به مساحت 46.81مترمربع عدم رعایت دو متر عقب سازي **--**

دارند.(مازاد بر تراکم)
در طبقه چهارم به مساحت 94.07مترمربع عدم رعایت چهار متر عقب سازي **--**

دارند.(مازاد بر تراکم)
با توجه به تخلف بیشتر از  % 5 زیربناي پروانه صادره  به مساحت 143.9مترمربع **--**

.عدم رعایت سقف تراکم اعطائی دارند
در زیر شیروانی به مساحت 19.3مترمربع کاهش بناء دارد.(انباریها به صورت کامل **--**

اجرا نشده است)
سطح اشغال همکف در زمان پروانه 59.98% و سطح اشغال موجود 59.72% می **--**

.باشد
در طرح جدید می  R121 کاربري عرصه مسکونی با تراکم متوسط در طرح قدیم و**--**

.باشد
رعایت 14 واحد پارکینگ مطابق پروانه صادره می گردد(در بها اجرا نشده است و **--**

رعایت حداقل فاصله 4.5متر مابیت ستونها در زمان پایانکار الزامی است.)
پروانه با ضوابط قدیم صادر گردیده است بنابراین رعایت فضاي سبز و باز الزامی **--**

.نمی باشد
داراي گزارش ناظرین سازه و معماري  به شماره رهگیري 1456و 6004 مورخ **--**

.96/12/28 می باشد
.مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي علی عسگري و شرکاء موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 3 که منجربه صدور راي شماره 3/99/24658 مورخ 99/02/13  گردیده به 

لحاظ اینکه سال وقوع تخلف  در فرم جریمه الیحه توسط شهرداري به اشتباه 1398 
درج گردیده درحالیکه باستناد نامه شماره 30089 مورخ 99/02/31 در واقع تخلف 

مربوط به سال 1389 می باشد؛لذا با اصالح راي در آن قسمت و همان ضریب 
قبلی(2.5) باستناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها مبلغ جریمه از 

1.868.835.000 ریال به مبلغ 723,420,000(هفتصد و  بیست و  سه میلیون و  
چهارصد و  بیست هزار ) ریال اصالح میگردد.ارائه رونوشت راي اولیه بدون راي 

تصحیحی فاقد وجاهت قانونی است

جریمه 241.14  2.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/24 3/99/24892 اصالح
ي 
بدوي

بلوارامام  
خمینی  
نبش ك 
رسالت
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 366 به تاریخ 86/09/01 به صورت 3.5 طبقه و در 6 واحد مسکونی با زیربناي 510.40 

مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *-*

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده  و ساختمان در حال بهره برداري  می باشد *--*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 52.64 متر مربع  ( به کسر مساحت پاسیو به سطح 11.81  -1

--- ابعاد قانونی 3*4 پاسیو رعایت نگردیده است )
اضافه بنا در طبقه اول تا  سوم در مجموع به سطح 157.92 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2
52.64 مترمربع )-- ( به کسر مساحت پاسیو به سطح 11.81 در هر طبقه  --- ابعاد قانونی 

3*4 پاسیو رعایت نگردیده است )
احداث یک طبقه مازاد به سطح 75.70 مترمربع در طبقه چهارم ( به کسر مساحت راه   -3

پله و پاسیو به سطح 11.81 --- ابعاد قانونی 3*4 پاسیو رعایت نگردیده است )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 11.95 متر مربع و در   -4

مجموع طبقات به سطح 18.63 مترمربع (هر طبقه به سطح 6.21 متر مربع  )
با توجه به  تعداد 7 واحد مسکونی ، ملزم به تامین 4 واحد پارکینگ بوده که رعایت 3  -8

 واحد می گردد و داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
 ( با توجه بازدید مجدد  و جانمایی پارکینگ )

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121   -  کاربري موجود :  مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز :  50 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 45.29 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  76.76

تراکم مجاز : 150 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 135.87 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  230.29

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-----------------*
در خصوص موارد اشاره شده داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/24658 به  

 تاریخ 99/02/13می باشد
( الزم به توضیح می باشد در متن گزارش سال خالف و در جدول کاربري ها سال 1389 قید 

شده است ، لیکن در فرم تحلیل سال 1398 باشتباه قید گردید )
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا با عنایت به موقعیت 
مکانی به استناد تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداري در خصوص بناي مازاد بر تراکم، 

راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 90,582,000(نود میلیون و  
پانصد و  هشتاد و  دو هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید 

جریمه 9.74  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/13 3/99/24903 بدوي رشت 
شهرك صبا 
کوچه شهید 
حسین 
یعقوبی

3-2-10318-97-1-0-0 74

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر به شماره نظریه 
27137مورخ 99/2/27  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 

39,335,900(سی و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  پنج هزار و  نهصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 126.89  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 100 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 108.18 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی و با   *----*

 مصالح بتنی  می باشد
 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
می باشد   و بر   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و  کد پهنه *-----*

: همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 67.03 -1

 همکف به سطح 72.49 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 109 -2

در طبقه  به سطح 54.40 متر مربع به صورت داخل تراکم وبه سطح  9.74 متر مربع  *--*
 داراي خارج تراکم می باشد

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

 داراي تراس روباز به سطح 11.52 متر مربع می باشد *------*
 باستناد  خط پروژه شماره 1996 ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-------*

  تراس غیر مسقف احداثی فاقد اشرافیت به پالك همسایه می باشد *--------*

مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

74

در خصوص افزایش واحد راي بدوي عینا تایید می گردد ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/21 3/99/24904 تجدید 
نظر

شهدا  
فرهنگ و 
دین  خیابان 
دیانتی 
داوودیان

3-3-10095-41-1-0-0 75

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 با عنایت به 
محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري 
مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد 

اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات اول تا سوم ، ضمن نقض راي بدوي و 
تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
278,829,600(دویست و  هفتاد و  هشت میلیون و  هشتصد و  بیست و  نه هزار و  

ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 47.42  1.75
 

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

1399/03/21 3/99/24904 تجدید 
نظر

شهدا  
فرهنگ و 
دین  خیابان 
دیانتی 
داوودیان

3-3-10095-41-1-0-0 75

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/176  به تاریخ 97/12/21 به صورت 3.5  طبقه  بانضمام انباري در زیر 

شیروانی و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 618.15 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 10.01 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 30.03 مترمربع ( هر طبقه به سطح 10.01 مترمربع  -2

(
توسعه بنا در زیرشیروانی به صورت توسعه انباري به سطح 6.99 متر مربع  -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.39 مترمربع می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 0.39    -5
مترمربع ( هر طبق ه به سطح 0.13 متر مربع )

 افزایش تعداد واحد از 3 به 6 واحد مسکونی -8
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي یک واحد  -9

کسري پارکینگ تزاحمی - درآمدي  می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر اعالم شروع عملیات ساختمانی به تاریخ  *-*
 98/03/05 و به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ 98/10/01 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R121 -  کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121 -  کاربري موجود :  مسکونی - تراکم متوسط *---*

سطح اشغال مجاز : 70 %  + 6 % تشویقی عقب نشینی  -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 75.33 % ------ استفاده کنونی  80.57

تراکم مجاز : 210 % + 18 % تشویقی عقب نشنی  -------  مورد استفاده  *---------*
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% زمان پروانه 225.99 % ------- استفاده کنونی  241.70
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه ساختمانی صادره رعایت  عقب نشینی  *------------*

 می گردد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض آقاي علی اکبر رهبر  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 185419  مورخ 

1397.09.26  ارزش سرقفلی به مبلغ 6.600.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن 
نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 1,320,000,000(یک میلیارد و  سیصد و  بیست میلیون 
) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 84.61  0
 

780000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/31 3/99/24939 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 

بعد از کوچه 
سعدي 
جنب 
سازمان 
آبیاري  
نمایشگاه 
 سیبو یه

3-3-10177-9-1-0-0 76

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 78,000,000(هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

780000  , 1396 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 از بابت
از بابت بابت احداث بناي بدون مجوز 45 متر مربع دفتر فروش و تبدیل محوطه به محوطه  -1
تجاري103/88 متر مربع داراي گزارش غیابی و رأي کمیسیون بدوي مورخ 1393/09/17 

 مبنی بر تخریب بوده
سپس با مراجعه مالک  و ارائه  مدارك و پالن معماري مشخص گردید که ملک مذکور داراي 

پروانه نسقی بشماره 231  مورخ 75/12/12  بصورت ساختمان یک طبقه در یکواحد 
 مسکونی با زیر بناي 42/60 متر مربع

صادر گردیده که پروانه مذکور تاکنون تمدید نگردیده و فاقد اعتبار میباشد. و از بابت  
تبدیل مسکونی به تجاري   براي  دفتر کار بمساحت حدودا 23/52 متر مربع و آبدارخانه 

بمساحت حدودا 6/43 متر مربع و
سرویس بهداشتی بمساحت حدودا 1/39 متر مربع  و همچنین محوطه تجاري بمساحت  

حدودا 93/51 متر مربع و دیوار گذاري بطول حدودا 31/88 متر  با قدمت  سال1391  داراي 
راي کمیسیون تجدید نظر

بشماره 3/95/17779 مورخ 1395/04/30 مبنی بر  راي بدوي عیناً تایید میگردد   
.میباشد.که مالک اقدام به تخریب اعیانات  نموده است

و متعاقب  اقدام به  احداث یکباب مغازه یک طبقه  ( نانوایی )  از نوع بلوك سیمانی داراي 
تابلو به ابعاد 1 *7/5 متر  از نوع بنر بر روي بام و چراغدار   بانضمام سرویس بهداشتی 

.جداساز در محوطه  با قدمت سال 1396نموده است
طبق پالن و نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی  مساحت عرصه وضع موجود بسطح 
122/25 متر مربع  که مشتمل بر نانوایی  با زیربناي 81/07 متر مربع  و سرویس بهداشتی 

 3/54 متر مربع  میباشد
.داراي 2 واحد کسري پارکینگ  میباشد. کالً خارج از تراکم میباشد

طبق خط پروژه بپیوست بشماره 703 بسطح 26/90 متر مربع  از عرصه  ( مشتمل بر اعیان)  
در تعریض خیابان 51 متر  خرمشهر قرار میگیرد
.حالیه درخواست    کارشناسی ملک خود را دارند
.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با 

موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 10,318,140(ده 
میلیون و  سیصد و  هجده هزار و  یکصد و  چهل)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 153.57  0.1
 

30000  , 1373
 , 1393

دیوار گذاري 1399/03/18 3/99/24956 تجدید 
نظر

بلوار امام  
رضا  خ 

پرند-مقابل 
مسجدامام 
حسن 
مجتبی 
-نبش بن 
بست پور نیا

3-2-10276-749-1-0-0 77

توضیحات بازدید احتراماً، مکان  مورد نظر  بصورت یک قطعه زمین نسقی  برابرخط عادي  به مساحت عرصه 
حدود245 مشتمل  بر یکباب خانه ویالیی برابر تاریخ نصب کنتوربا قدمت سال 1363 

ودوباب مغازه با قدمت سال 1393
 . با نوع اسکلت بلوکی می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده وزیربناي آن شامل 

 .  مسکونی بسطح 99/57 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی وقدمت سال 1363 -1
دوباب مغازه باب اول دوبر بسطح 14/1 مترمربع وباب دوم بسطح 26 مترمربع فاقد بالکن  -2

  . وتابلو با قدمت سال 1393
براي مسکونی با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ اما براي دوباب مغازه براساس  -3
  R112 ضوابط کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند . وباتوجه به قرارگرفتن ملک درپهنه

 تراکم همکف 60% مورد استفاده
. می باشد %51

 .دیوارگذاري بدون مجوز به طول 43/82 متر -4
توضح اینکه برابر   خط پروژه شماره 1964  وانعکاس ملک برروي آن بسطح 38/94 مترمربع 
داراي عقب نشینی که از مقدار فوق بسطح 5/16 مترمربع از اعیان تجاري وبسطح 18/28 

 مترمربع از اعیان مسکونی
وبسطح 15/5 مترمربع از عرصه می باشد . مراتب باتوجه به عدم پیگیري مالک جهت دستور 

 . تقدیم میگردد

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

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

در خصوص تراکم اعطایی ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 18,127,200
(هجده میلیون و  یکصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 10.79  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/08 3/99/24964 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
شهرك 
ولیعصر 
نبش ك 
چهارم

3-3-10092-40-1-0-0 78

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 22.52 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به مساحت 

31.97 مترمربع، تبدیل 9.45 مترمربع از سایه بان در تراز همکف به مسکونی، با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 859,353,600(هشتصد و  پنجاه و  نه میلیون و  سیصد و  پنجاه و  

سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 127.88  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 145  مورخه 
97/11/8  می باشد که بااستفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 10/79  مترمربع

بصورت 3 طبقه روي پیلوت در3  واحد مسکونی بازیربناي کل  432/97 مترمربع  
 : صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد  نازك کاري است وبرخالف مدلول پروانه داراي

 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 22/52 مترمربع -1
 . تبدیل 9/45  مترمربع از سایه بان درتراز همکف به بناي مسکونی مازاد برتراکم -2

افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 3/3 متر و  تبدیل قسمتی از پیلوت به دو باب مغازه -3
به مساحتهاي باب اول 17/19  مترمربع و باب دوم 26/23  مترمربع در معبر 8 متري

بدون در نظر گرفتن سرویس بهداشتی براي مغازه ها
 . براساس ضوابط براي دو باب مغازه کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند -4

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول الی سوم بسطح 95/91  مترمربع ( هرطبقه  -5
31/97  مترمربع )

 . سقف تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 10/79 مترمربع -6
با توجه به افزایش بناي ذکر شده درهمکف براساس ضوابط جاري کسري 19/97 مترمربع  -7

فضاي باز دارند که 6
مترمربع آن درزمان صدور پروانه محاسبه گردیده است همچنین رعایت 10% حد نصاب  

فضاي سبز  در زمان پایانکار الزامی است
توضیح اینکه سطح اشغال زمان صدور پروانه 50% مورد استفاده زمان صدور پروانه به کسر 

راه پله  51/97%   وسطح اشغال استفاده شده موجود
براساس ضوابط صدور پروانه به کسر راه پله 71/61% . وتراکم  زمان صدور پروانه در طبقات  

 150% مورد استفاده
زمان صدور پروانه به کسر راه پله واستفاده از تراکم قبل از عقب نشینی   120/54% وتراکم  

استفاده شده موجود براساس
ضوابط صدور پروانه به کسر راه پله وتراکم قبل از عقب نشینی بالحاظ زیربناي مغازه ها  

178/28%  . 
همچنین درزیرشیروانی بسطح 2/2  مترمربع نسبت به زیربناي پروانه کاهش بنا دارند

.وفاقد گزارش مهندس ناظر در سیستم می باشد 
الزم به ذکر است با توجه به پروانه صادره جانمایی ملک بصورت عقب ساز بوده که نظر به 

توسعه بناي انجام گرفته در حد غربی ملک اکنون ملک بر خالف
مدلول پروانه بر ساز شده است

شایان ذکر است با توجه به راي کمیسیون ماده صد بشماره 3/99/24964-99/04/08 از 
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بابت اضافه بنا محکوم به پرداخت جریمه و از بابت تبدیل به مغازه محکوم به اعاده به وضع
سابق شده است که طی بازدید از ملک کلیه دیوارهاي داخلی مغازه مطابق عکس هاي 

پیوست تخریب گردید لیکن تقلیل ارتفاع به 2/40 متر و رعایت بازشو و احداث درب مطابق 
ضوابط تا پایان عملیات اجرایی

 ساختمان و در زمان صدور گواهی پایانکار الزامی است
در حد جنوبی ملک مالک مجاز به احداث سه درب تا 9 متر می باشد که دو درب به مجموع 
طول 7/50متر را احداث نموده طبق پروانه یک درب داشته  و طول درب 4 متري را یک متر 

 افزایش داده
که تاثیري در پارك حاشیه اي نیز ایجاد نکرده است

 . حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 

عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب  یک برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/06 3/99/24965 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس   
کوچه 
کاشفی 

-نرسیده به 
مدرسه 
-جنب 
صانع 

آلومینیوم 
 ممتاز

3-1-10292-174-1-0-0 79

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

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه هیات کارشناسی شماره 22231  مورخ 1399.02.20  ارزش 

سرقفلی به مبلغ 856.700.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا 
به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به 

مبلغ 171,340,000(یکصد و  هفتاد و  یک میلیون و  سیصد و  چهل هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 53.06  0
 

1800000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به مساحت 53**--**
مترمربع که از بابت 45مترمربع بناي بدون مجوز در مرحله اسکلت داراي راي غیابی 

..کمیسیون ماده صد به شماره 6513مورخ 93/5/01می باشد
در حال حاضر با توجه به پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی و بازدید انجام **--**

شده وضع موجود به صورت یک باب مغازه آرایشگاه زنانه به مساحت عرصه واعیان 39/37
مترمربع با مصالح بنائی  (بلوکی با قوطی فلزي)و ارتفاع 3/5متر

وبالکن بتنی به مساحت 13/69مترمربع (13/12مترمربع داخل 1/3 و 0/57مترمربع **--**
خارج از 1/3) با قدمت سال 93 و سربندي شیروانی با خرپاي چوبی که بدون مجوز احداث 

.گردیده است
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند **--**

 .جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه جدید می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 720پیوست فاقد عقب نشینی از معبر 30متري حد **--**

 .جنوب و خارج از مسیر برق فشار قوي در حد غرب قرار دارد
.می باشد r112 کاربري ملک**--**

.سطح اشغال 100% بناء می باشد**--**
با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه و نسقی بودن زمینهاي محدوده اظهارنظر در  **--**

.خصوص معبر حد غرب امکان پذیر نمی باشد
با توجه به تصمیم شماره 18978مورخ 97/11/13در خصوص گزارش بهنگام موارد  **--**

 به کمیسیون اعالم که مجددا
برابر تصمیم شماره 23151مورخ 98/06/12 کمیسیون ماده 100 مقرر گردید در **--**

.خصوص معبر حد غرب بر اساس طرح تفضیلی اظهار نظر گردد
****************---------*******************

با توجه به خط پروژه تهییه شده توسط واحد خط پروژه به شماره 720 در حد غرب **--**
.کوچه اي در طرح تفضیلی دیده نشده است بنابراین در این حد فاقد عقب نشینی می باشد

.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم ،  بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 10,113,188(ده میلیون و  یکصد و  سیزده هزار و  یکصد و  
هشتاد و  هشت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 41.49  1.5
 

162500  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 3/99/24966 رسیدگ
ي 

 مجدد

پیرکالچاي  
امام حسین 
میرزاده بن 
سوگل

3-1-10309-297-1-0-0 80

 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  ونظریه هیات 
کارشناسی بشماره 5988 مورخ 1399.02.26 مبنی بر تایید استحکام بنا ورعایت 
اصول بهداشتی ،  و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 

دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 1,093,788(یک میلیون و  نود و  

سه هزار و  هفتصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 67.31  0.1
 

162500  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به (دو جلد) سند مالکیت ارائه شده بصورت 
ششدانگ عرصه و اعیان خانه بمساحت عرصه 98 متر مربع می باشد که وضع موجود آن با 
توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده توسط مالک بمساحت 102/71 متر مربع مشتمل بر 
خانه دوبلکسی به مجموع زیربناي 108/80 متر مربع یا اسکلت بتنی و به قدمت احداث 

.حدود 19 سال (احداث سال 1378)می باشد
سطح اشغال  و تراکم مجاز 80 درصد و سطح اشغال موجود 84/12  درصد و تراکم موجود 

برابر با 105/93 درصد می باشد
با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ بوده همچنین باستناد خط پروژه شماره 1892 
پیوست بمساحت 46/57 متر مربع از ملک (مشتمل بر اعیانات احداثی) در مسیر تعریض 

معابر قرار دارد
حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم دفترخانه را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي 

.بحضور ایفاد 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 ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,052,772,000(یک میلیارد و  پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  هفتاد 

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

جریمه 125.33  2.5
 

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

1399/03/26 3/99/24995 بدوي شهید  
انصاري 
ارشاد  
دوستان

3-3-10031-3-1-0-0 81
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/10 به تاریخ 98/02/30 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 483.46 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد *-----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 22.74 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 68.22 مترمربع ( هر طبقه به سطح 22.74  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.14 متر مربع و در  -3
مجموع طبقات به سطح 26.23 مترمربع ( در طبقات اول و دوم هر طبقه به سطح 8.63 متر 

مربع  و طبقه سوم به سطح 8.97 متر مربع   )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره کد 
 پیگیري گزارش  3005  به تاریخ 98/04/10  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
برگه شروع عملیات شهرداري به تاریخ 98/12/17 ثبت شده دردفتر شهرداري می  *---*

 باشد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *-----*
باتوجه به طول بر ملک ، مجاز به نصب 2 درب به طول 3 متر بوده و با توجه به  *------*
اینکه پارك حاشیه اي در زمان پروانه رعایت نمی گردیده ، 2 درب به طول هاي 5 و 2.7 متر 

 تعبیه شده است
برابر ضوابط درآمدي با توجه به افزایش طول درب ماشین رو به طول 1.70 به  *--------*

جهت تردد راحت خودرو یک واحد خودرو  مشمول ضوابط ماده 65 دفتر چه عوارض 
 درآمدي  می باشد

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 70 % ------  *------*
% استفاده کنونی  84.58

تراکم مجاز : 210 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 210 % -------  *---------*
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% استفاده کنونی  253.73
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 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 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 31,267,200(سی و  یک میلیون و  دویست و  شصت و  

هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 32.57  1
 

960000  , 1398 احداث بناي جداساز 1399/04/22 3/99/24997 بدوي شهداء   
ولیعصر-شه
ید رستگار
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه  شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت  بصورت  یکباب خانه یک طبقه 
داراي  عرصه به مساحت 118/14مترمربع (مطابق پالن نقشه برداري بمساحت 118/10 متر 

مربع) می باشد
که از بابت اعیان مسکونی و سرویس بهداشتی در محوطه داراي  بالمانع از شهرداري بشماره 

 3/33/23902مورخ 1381/09/07بوده و پس از آن
مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث سایبان چوبی بمساحت 32.57 متر مربع با قدمت 

.سال 98در محوطه حیاط نموده است تغییرات  دیگري مشاهده نگردید
به استناد خط پروژه شماره 684 ا پیوست بمساحت 66/03 متر مربع از ملک (مشتمل بر 

 اعیانات احداثی) داراي عقب نشینی می باشد
سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود 213/97% (با احتساب مساحت بعد از عقب 

نشینی) می باشد
حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم دفترخانه را دارند

 مراتب جهت صدور دستور بعدي 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 اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
1,434,636,000(یک میلیارد و  چهارصد و  سی و  چهار میلیون و  ششصد و  سی و  

شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 288.5  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/18 3/99/25002 تجدید 
نظر

سه راه  
فرزانه-ارشا
د  گل رز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك  ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 51 **--**
مورخ 97/04/25 که با استفاده از ضوابط همجواري با یک طبقه مازاد به صورت ساختمان 

 3.5طبقه در 3واحد مسکونی
باز یربناي 510.2 مترمربع به صورت عقب ساز صادرگردیده است . در زمان بازدید   **--**
ساختمان در مرحله اجراي سفت کاري می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري 

 تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 97 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 28.02مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازاد  بر تراکم در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام  به مساحت 34.63**--**
مترمربع (مجموع سه طبقه 103.89مترمربع )

توسعه  بناء در زیرشیروانی به صورت انباري مازادبر 5مترمربع  به مساحت 5.01 **--**
مترمربع

احداث انباري بیشتر از 5مترمربع در زیرشیروانی به مساحت 5.39مترمربع که از **--**
.این مقدار 5.01در تخلف منظور گردیده است و 0.38مترمربع انباري مازادبر 5متر می باشد
تغییر جانمائی ملک از عقب ساز در حد جنوب به برساز در حد جنوب به مساحت **--**

37.8مترمربع در هر طبقه( در مجموع 151.2مترمربع)
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**
پروانه 30مترمربع که در حال حاضر قابلیت اجراي 20مترمربع را دارند)

رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره نمی گردد.(17.98متنرمربع کسري حد **--**
نصاب فضاي باز بر اساس ضوابط زمان پروانه دارند)
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

.سطح اشغال همکف از 76% در زمان پروانه به 78.06% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي احمد علی میرزایی  
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی ، 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 49,890,000(چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  

نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11.74  2
 

3100000  , 1391
 , 1398

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/18 3/99/25005 بدوي فلسطین  
پشت 

مجتمع الله 
زمینهاي  
نهضت

3-2-10224-88-1-0-0 84

توضیحات بازدید احتراماً جهت  پالك ارائه شده  پروانه ساختمانی به شماره 143- 1391/05/16 در **--**
 4/5 طبقه  چهار واحد مسکونی بمساحت کل 454/75 متر مربع

با استفاده از سقف تراکمی اعطایی  صادر گردیده که عملیات ساختمانی به پایان  **--**
.رسیده و پروانه فاقد اعتبار می باشد

داراي گواهی عدم خالف بدون افزایش بناء به شماره   103310مورخ 1394/02/17 **--**
.می باشد

در حال حاضرداراي اضافه بناء مازاد بر طوول 60% و مازاد بر تراکم جهت تامین **--**
پارکینگ مازاد به مساحت 5.35مترمربع  به صورت سایبان فلزي در طبقه همکف با قدمت 

.سال 98 دارند
در طبقات اول تا چهارم داراي کاهش بناء به مساحت 0.16مترمربع (0.04مترمربع)**--**
اضافه بناء به صورت توسعه بناء در زیرشیروانی به مساحت 6.39مترمربع با قدمت **--**

سال 91
توضیح اینکه طبق پروانه ساختمانی راه پله فاقد آسانسور بوده که وضع موجود **--**

.داراي آسانسور است
فاقد کسري پارکینگ (بر اساس ضوابط زمان پروانه دو پارکینگ مورد نیاز )دامنه **--**

,بصورت ژاپنی اجرا شده
.سطح اشغال همکف از 58.8%در زمان پروانه به 62.34% افزایش یافته است**--**

.پروانه مشمول ضوابط فضاي باز و سبز نمی گردد**--**
.مراتب جهت صدور گواهی پایانکار 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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي بالکن تجاري سرتاسري راي به اخذ جریمه با ضریب چهار برابر 
ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 185,592,000(یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  

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

جریمه 14.06  4
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/16 3/99/25006 بدوي جانبازان  
ابتداي بلوار 
خرمشهر  
بعداز پله 
برقی عابر 
  پیاده

3-3-10366-13-1-0-0 85

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/211 به تاریخ 97/12/27 به صورت یک باب مغازه بانضمام بالکن و در 

:  1 واحد تجاري با زیربناي 40.62 مترمربع  برابر دستور زیر می باشد
با توجه به اینکه فاقد حداقل نصاب ساخت  بوده که طی  نامه شماره 97/31/5123/ص مورخ 

 1397/2/15اداره کل  راه و شهرسازي گیالن موافقت نموده اند
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي داراي توسعه بنا در در بالکن به سطح 14.06  *----*

 و تبدیل آن به بالکن سراسري می باشد
در خصوص پارکینگ تجاري ، داراي سوابق خرید یک واحد پارکینگ تجاري در  *-----*

 زمان صدور  پروانه ساختمانی می باشد

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي تخلف زیر بنایی می باشد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *--*

 S321 - کاربري مجاز : کارگاه هاي تولیدي تجاري *--*
 S321 - کاربري موجود :  کارگاه هاي تولیدي تجاري *---*

سطح اشغال مجاز :  100 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 99.17 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  99.17

تراکم مجاز :  100 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 99.17 % ------  *---------*
% استفاده کنونی  150.16

رعایت فضاي باز و سبز برابر پروانه نمی گردد *----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *---------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 33 متر مربع به پرداخت یک دهم ارزش 

معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف  بمبلغ  668,250(ششصد و  شصت و  هشت هزار 
و  دویست و  پنجاه)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 33  0.1
 

202500  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 3/99/25008 بدوي دیانتی   
ماهی 

رودخان  
نبش ك 10

3-3-10125-5-1-0-0 86

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

کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 5,062,500(پنج میلیون 
و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

202500  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک باب خانه نسقی یک اشکوبه  بر روي  -

 . کرسی با تاریخ نصب کنتور 1383/11/03  که بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است
طبق کروکی ارائه شده داراي عرصه بسطح 58.84 متر مربع و اعیان بسطح حدود 33 متر  -

 . مربع است
داراي سربندي همسان و دیوار مشترك با مجاور حد شمالی میباشد . (قبال بصورت  -

 یکپارچه بوده که جداگانه بفروش رسیده است )
 . بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 969 فاقد عقب نشینی -
 . بر اساس طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی قرار دارد -

قرار دارد . سطح اشغال مجاز  R112   75 بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري مسکونی -
 % %   مورد استفاده 56.08

 . اعیان داخل تراکم -
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ -

 . فاقد حدنصاب 75 متر مربع  عرصه -
 . حداقل مساحت واحد مسکونی رعایت نگردیده است -

 . فاقد 2 متر راه عبور سواره -
 . مورد درخواست مجوز حفاري انشعاب  آب بطول 7متر آسفالت قدیم -

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

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

با 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  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/08 3/99/25011 بدوي  
بلوارخرمشه
ر کوي باران 
نبش کوچه 

یاران

3-3-10459-12-1-0-0 87

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 و تبدیل زیرشیروانی به یک طبقه مازاد راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 463,766,000(چهارصد و  شصت و  

سه میلیون و  هفتصد و  شصت و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 84.35  2
 

1200000  , 1389
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 274 به تاریخ 88/12/16 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی و انباري در زیر 

شیروانی  با زیربناي 249.90 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد *---*

در خصوص توسعه بنا داراي سوابق گزارش و آراي کمیسوین ماده صد به شرح  *-----*
: زیر می باشد

 . افزایش ارتفاع پارکینگ به سطح 74/75متر از 2/4متر به 3/35متر -1
اضافه بنا سطح 23/15 مترمربع . ( در مجموع همکف و طبقات - هر طبقه به سطح 7.72  -2

 متر مربع   )
احداث کنسول به سمت معبر  به سطح 5/90 مترمربع ( در مجموع دو طبقه - هر طبقه  -3

 2.95 متر مربع )
در راي صادره کمیسیون ماده صد در خصوص افزایش ارتفاع پارکینگ ، مالک با   *----*
اخذ تعهد ثبتی به لحاظ عدم رعایت ارتفاع پارکینگ که همیشه بعنوان پارکینگ استفاده 

نماید

: با توجه به نقشه برداري ارائه شده  داراي تخلفات زیر بنایی به شرح زیر می باشد *-*
توسعه بنا همزمان ساز در همکف به سطح 3.68 متر مربع -1

تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 35.74 مترمربع ( سال تخلف  1395 -2
(  

توسعه بنا همزمان ساز در طبقه اول به سطح 3.50 متر مربع که از این مقدار به سطح 0.1  -3
  متر مربع در خصوص کنسول به شارع احداثی می باشد

توسعه بنا همزمان ساز در طبقه دوم به سطح 3.50 متر مربع که از این مقدار به سطح 0.1  -4
  متر مربع در خصوص کنسول به شارع احداثی می باشد

تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مسکونی به کسر مساحت راه پله در پروانه به سطح  -5
 65.74 متر مربع ( سال تخلف  1392 )

(از این مقدار به سطح 3.05 متر مربع کنسول به شارع و به سطح 12.80 متر مربع به صورت   
تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد )

افزایش تعداد واحد مسکونی از 2  به 3 واحد -6
برابر ضوابط پروانه ملزم به تامنی 2 واحد پارکینگ مسکونی بوده که با توجه به تامین  -7

یک واحد ، داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
با توجه به احداث یک باب مغازه داراي سکواحد کسري پارکینگ تجاري بوده و نظر به  -8
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احداث مغازه در محل تامین یک واحد پارکینگ مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ 
 تجاري دیگر و در مجموع داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.83 متر مربع و در   -9
مجموع طبقات  به سطح 4.07 مترمربع  ( در طبقه اول و دوم هر کدام به سطح 0.67 متر 

مربع و در طبقه سوم به سطح 2.73 متر مربع  )
 ملک فاقد راه پله به بام می باشد -10

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10 متر  *--*
( 

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم کم *--*
 M114 و قسمتی R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 49.20 % ------  *------*
% استفاده کنونی  58.77

تراکم مجاز : 120%   -------  مورد استفاده زمان پروانه 104.98 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  200.84

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----------*
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره3/99/26005 به تاریخ 99/06/22 در 

: خصوص سال وقوع تخلف باستحضار می رساند
در متن گزارش سال وقع تخلف تبدیل پیلوت به تجاري 1395 اعالم شده ، اما سهوا در فرم 

 تحلیل خالف 1398 ثبت شده است
بر همین اساس اشتباه تایپی اصالح و سال وقوع تخلف 1395 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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 265,561,500(دویست و  شصت و  پنج میلیون و  پانصد و  شصت و  
یک هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 57.11  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/15 3/99/25013 بدوي میدان گیل 
شهرك امام 
حسین 
کوچه 
سیزده 

قطعه 412

3-3-30350-29-1-0-0 88

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 به 2 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 2 واحد مسکونی صادر و اعالم 

می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 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 احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/19  - 98/03/13  بصورت 2.5    -
طبقه در یک واحد مسکونی دوبلکس  با زیربناي  کلی 328.80  متر مربع  (با سایبان جهت 

.  تامین پارکینگ بسطح 2.86 متر مربع ) صادر گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 70 %  مورد استفاده 69.95 %  -    -     -

  %   -   طبقات  ؛   140 %  مورد استفاده  139.91
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه    - -
:بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  82.45 %  -   تراکم طبقات  ؛  164.90   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  17.13  متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح 39.98  متر مربع (هر  -2
 طبقه بسطح 19.99 متر مربع)

 . افزایش تعداد واحد مسکونی از یک واحد به 2 واحد  -3
 . رعایت پارکینگ گردیده است -
 . رعایت فضاي باز گردیده است -

--------------------------------------------------------
 رعایت طول و تعداد درب در زمان پایانکار الزامیست . (ورودي ها اجرا نشده . )  -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

88

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 26628 مورخ 27/02/99  

ارزش سرقفلی به مبلغ 4.600.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش به مبلغ 920,000(نهصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 24.33  0
 

50000  , 1358 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/21 3/99/25020 تجدید 
نظر

آج بیشه -  
خ امام رضا 
جنب 
تعاونی 

روستایی   
گاراژ 

جوانان-بن 
بست اقاقیا

3-3-10364-162-1-1-0 89

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده عبارتست 
یکباب مغازه (نسقی) بمساحت 21 متر مربع (که بخشی از مغازه هاي

احداثی در یک  گاراژ نسقی است که بطور مجزا قبال جواب دریافت نموده اند و مغازه مذکور 
راه به داخل گاراژ ندارد و از سمت خیابان حد جنوبی در مجاورت خیابان

قرار دارد) و قدمت آن با توجه به مدارك فروشنامه ارائه شده به حدود 40 سال می رسد و با 
توجه به ضوابط زمان ساخت بنا فاقد کسري پارکینگ است

الزم به توضیح است اسکلت مغازه مذکور بصورت بلوکی بوده ارتفاع آن از همکف حدود 
5/30 متر بوده و فاقد بالکن و تابلو است ضمنا باستناد پالن نقشه برداري ارائه شده

از طرف مالک(ممهور به مهر مهندس نقشه بردار) مساحت آن برابر با 24/33 متر می باشد و 
.در زمان بازدید بعنوان انبار لوازم یدکی از آن بهره برداري می گردید

باستناد خط پروژه شماره1086 پیوست بمساحت  22/42 متر مربع از مغازه مذکور در مسیر 
تعریض معبر 45 متري حد جنوب (بلوار امام رضا (ع)) قرار دارد

از بابت احداث مغازه مذکور بالمانعی ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز ارائه نشد
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد 

.می گردد
به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

50,282,400(پنجاه میلیون و  دویست و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 29.93  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/15 3/99/25025 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان 

بلوارمدرس  
نبش کو چه 
 مسکین

3-2-10247-24-1-0-0 90
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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 صادره ، با عنایت به محتویات پرونده ، مدارك 
و مستندات ابرازي و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه و با  توجه به موقعیت 
مکانی با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري  ضمن  نقض راي 
بدوي در خصوص کلیه تخلفات بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,854,652,800(یک میلیارد و  هشتصد و  
پنجاه و  چهار میلیون و  ششصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 275.99  2
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/15 3/99/25025 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان 

بلوارمدرس  
نبش کو چه 
 مسکین

3-2-10247-24-1-0-0 90

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  , 1396 افزایش تعداد واحد

توضیحات بازدید بدون بازدید میدانی جهت اخذ عوارض بر اساس گزارشات قبلی و سوابق پرونده و احد خالف 
 .  ورود اطالعات گردیده است

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

اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري بابت افزایش بنا در همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه 
از ضریب  2 به 1 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  89,266,000(هشتاد 

و  نه میلیون و  دویست و  شصت و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 29.26  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/16 3/99/25026 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
پشت 

دادگستري  
زمینهاي 
  نهضت

3-2-10224-265-1-0-0 91
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/23 مورخ 98/06/23 در 2/5 طبقه 
( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 344/85 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 9/46 متر مربع می باشد *--*

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 18/92 متر مربع  *---*
 (هر طبقه بسطح 9/46 متر مربع) می باشد

در زیرشیروانی بسطح 0/88 متر مربع توسعه بنا دارد که از این مقدار بسطح 0/6   *----*
متر مربع در انباري ها مازاد بر مقدار 5 متر مربع و 0/28 متر مربع مربوط به توسعه راهرو می 

باشد
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 74/24 % و سطح اشغال موجود برابر با %80/90  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/10/18 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد(مورد نیاز 28 مترمربع و مقدار تامین  *--------*

شده 27/10 متر مربع می باشد)
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام 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 گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
 بدون مجوز شهرداري ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي 

شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام 
بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 33789 مورخ 99/03/07 و عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري براي مقدار بناي 
داخل تراکم ،حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 4,145,930
(چهار میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  نهصد و  سی) ریال محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 178.39  0.1
 

960000  , 1369
 , 1391

احداث بناي جداساز 1399/03/21 3/99/25027 بدوي ج سنگر  
روبروي 

درب شرکت 
نفت کوي 
طالقانی اول 
   کوچه سوم

3-1-10235-15-1-0-0 92

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

63.81  0
 

1020000  , 1391 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت عرصه 447 متر مربع

می باشد که طبق پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود آن برابر با 447/80 متر 
مربع بوده و باستناد خط پروژه شماره 2408

پیوست بمساحت 63/81 متر مربع از آن (26/61 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در 
مسیر تعریض معابر قرار دارد

و در آن ساختمان دوبلکسی با اسکلت آجري به مجموع زیربناي 143/42 متر مربع با قدمت 
احداث سال 69 و سایبان فلزي بمساحت 34/97

متر مربع به قدمت حدود 7 سال احداث گردیده است که از بابت آن بالمانعی ثبت نگردیده 
.است

سطح اشغال موجود برابر با 36/72% و سطح اشغال مجاز برابر با 60% بوده و کل بناي احداثی 
و داخل تراکم می باشد R112 در کاربري

.و با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هر طبقه به مساحت 2.12 مترمربع، 
مازاد انباري به مساحت 0.58 مترمربع، توسعه راه پله به بام به مساحت 9.98 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 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 127,948,800(یکصد و  بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  چهل و  

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

جریمه 19.04  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/25 3/99/25029 بدوي چهارراه  
گلسار  
پشت 

فرمانداري 
 شعاعی 1

3-2-10066-26-1-0-0 93

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 168,000,000(یکصد 

و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/48 به تاریخ 98/04/09 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 480.41 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 2.12 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  تا سوم به سطح 6.36 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.12 مترمربع ) -2
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر   -3

انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح  0.58 مترمربع می باشد
 تو.سعه راه پله به بام به سطح 9.98 متر مربع -4

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر شروع عملیات و بدون افزایش بنا به شماره 7375 به 
 تاریخ 98/07/06 ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10 متر  *--*
( 

رعایت دیوار حائل بام می گردد  *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

: در خصوص درب پاکرنیگ *------*
برابر ضوابط پروانه ملزم به نصب یک درب به طول 4 متر بوده که با توجه به اشتباهات 

، اجرایی و جابجایی ستون
مالک مجبور به نصب 2 درب ماشین رو به طول 2.5 متر گردیده که بر همین اساس ، داراي  
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی با توجه به تامین در محل و تنها به دلیل اجراي 2 درب 

 می باشد

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز  : 70% + 5.39 % تشویقی   -----  مورد استفاده زمان  *------*
% پروانه 70 % ------ استفاده کنونی  71.36

تراکم مجاز : 210% + 16.17%  تشویقی -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 210 % ------- استفاده کنونی  214.16
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 رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 33696 مورخ 99/3/7 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 38,226,100(سی و  هشت میلیون و  دویست و  بیست و  شش هزار و  یکصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 123.31  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/19 3/99/25032 بدوي میدان امام 
حسین (ع)  
شهرك صبا  
ك پنجم  
ك شهید 
حسین 
یعقوبی

3-2-10318-33-1-0-0 94

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 
28,768,000(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت و  هشت هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 9.28  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 100 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 104.65 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی و با   *----*

 مصالح بتنی  می باشد
 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
می باشد   و بر   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و  کد پهنه *-----*

: همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 67.37 -1
 همکف به سطح 70.50 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 108.87 -2
در طبقه  به سطح 52.81 متر مربع به صورت داخل تراکم وبه سطح 9.28 متر مربع  *--*

 داراي خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
 داراي تراس روباز به سطح 11.52 متر مربع می باشد *------*

 باستناد  خط پروژه شماره 1996 ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-------*
تراس غیر مسقف احداثی فاقد اشرافیت به پالك همسایه می باشد *--------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 

با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 863,505,600(هشتصد و  

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

جریمه 137.44  2
 

1220000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/21 3/99/25033 بدوي دیانتی   
مدنی

3-2-10087-14-1-0-0 95
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 82**--**
مورخ 97/06/31 به صورت 3طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی
.که بر اساس ضوابط جدید طرح تفضیلی صادر گردیده است**--**

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري ارائه شده ساختمان به **--**
:صورت 7 واحد مسکونی و موارد اضافه بناء به شرح زیر مشاهده گردید

توسعه بناء مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 30.85مترمربع به صورت **--**
پیلوت جهت پارکینگ

اضافه بناء مازادبر تراکم در طبقه اول تا سوم به مساحت 30.85مترمربع در هر **--**
 طبقه

اضافه بناء به صورت احداث یک طبقه مازاد(اسکلت فلزي) بر طبقات پروانه به **--**
مساحت 127.16مترمربع

اضافه بناء به صورت انباري مازاد بر مساحت 5 متر مربع در طبقه چهارم به مساحت **--**
6.35مترمربع

 احداث راه پله به بام به مساحت 10.27مترمربع در طبقه پنجم در زیرشیروانی**--**
اضافه بناء به صورت احداث سایبان فلزي جداساز در محوطه به مساحت 14.04**--**

 مترمربع مازاد بر تراکم
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 7 واحد**--**

.در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري بود وسربندي تکمیل شده بود **--**
.طبقه چهارم به صورت فلزي مازاد بر طبقات مجاز احداث شده است**--**

رعایت  پارکینگ مورد نیاز می گردد( سایبان به صورت پارکینگ مازاد می باشد و **--**
راه عبور بر اساس پروانه صادره 2متر)

.سطح اشغال مجاز 60% و سطح اشغال موجود 69.83% می باشد**--**
.دربها پارکینگ اجرا نشده است**--**

حد نصاب فضاي باز با ضوابط زمان پروانه 140مترمربع می باشد که 59.41مترمربع **--**
. کسري حد نصاب فضاي باز دارند

.و کسري حد نصاب فضاي سبز به مساحت 60 متر مربع دارند**--**
داراي گزارش مرحله اي ناظر در خصوص طبقه مازاد به شماره پیگیري  15989در **--**

 سامانه نظام مهندسی
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

ساختمان بمبلغ 669,043,200(ششصد و  شصت و  نه میلیون و  چهل و  سه هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 99.56  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/16 3/99/25057 بدوي خ شهدا -  
25 متري 
نوري ك 

اعتمادي ك 
هماهنگ - 
روبروي 
ساختمان 
فرزین

3-3-10250-6-1-0-0 96
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09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/79 مورخ 98/05/17 در 2/5 طبقه 
( با احتساب 4 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 461/83 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 32/12 متر مربع می باشد  *--*

(توضیح اینکه سایبان در همکف اجرا نگردید و از زیربناي مفید زمان پروانه حذف گردید) 
بانضمام تبدیل 0/16 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید واحد ها

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 64/24 متر مربع (هر  *---*
طبقه بسطح 32/12 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع دو طبقه بسطح 1/42 متر مربع 

از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

طبقه سوم کال بصورت مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی بسطح  *---*
167/12 در دو واحد مسکونی  احداث گردیده است که با توجه به آن تعداد واحدهاي 

مسکونی از 4 به 6 افزایش یافته است
در زیرشیروانی بسطح 13/49  متر مربع توسعه بنا دارد توضیح اینکه بسطح   *----*

9/72 متر مربع از این مقدار بصورت انباري مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع است
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 67/23 % و سطح اشغال موجود برابر با %83/19  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/09/24 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد (مقدار الزم 48 متر مربع ---مقدار  *--------*

موجود 33/76 متر مربع)
باستناد خط پروژه شماره 841 پیوست بمساحت 1/62 متر مربع از عرصه  *---------*
ملک رعایت عقب نشینی نمی گردد که مالک ملزم به اصالح آن در زمان پایانکار می باشد
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حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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 و طبقه مازاد ( طبقه سوم )  با توجه 

به نظریه کارشناسی شماره 38355 مورخ 1399.03.13 مبنی بر تایید استحکام بنا ، با 
ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,407,927,000(یک میلیارد و  
چهارصد و  هفت میلیون و  نهصد و  بیست و  هفت هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 151.39  3
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/20 3/99/25077 بدوي بلوار امام 
خمینی    
کوچه 
عاشوري

3-3-30224-61-1-0-0 97

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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 170 مورخ 92/12/27  می باشد 
که بصورت بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 230/81 متر مربع (با 

 استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده
.  که عملیات اجرایی به اتمام رسیده ودر خصوص

.افزایش بناي مازاد برتراکم در همکف  بسطح 0/97  متر مربع-1
. افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه   اول بسطح 0/97 مترمربع-2

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه   دوم بسطح 8/85  مترمربع که از مقدار فوق   -3
بسطح 7/88 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر در ارتفاع 6 متري وعرض 

. متوسط 1/2 متر
افزایش بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بمساحت 80/84  متر مربع در -4
طبقه سوم که از مقدار فوق بسطح 7/88 متر مربع   بصورت کنسول غیر مجاز بسمت معبر  

.عام میباشد
. افزایش بنا بصورت انباري وراهرو درزیرشیروانی بسطح 24/98   متر مربع-5

. استفاده از سقف تراکم اعطایی  زمان صدور پروانه  بمیزان 34/94 متر مربع -6
افزایش واحدهاي مسکونی از دو واحد به سه واحد که منجر به کسري یکواحد پارکینگ  -7

 . مسکونی گردیده
 . افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 2/8  متر  -8

داراي گزارش درواحد خالف می باشد پس از گزارش فوق خالف جدیدي مشاهده نگردید 
 . حالیه درخواست صدور مجوز حفاري آسفالت قدیم بطول 5  متر جهت انشعاب گاز رادارد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

 در خصوص تخلفات اشاره شده داراي آراي  کمیسیون ماده صد می باشد *-*
گزارش صرفا در خصوص تکمیل فرم درآمدي 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 تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداث یک 
باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 40.9  مترمربع، به منظور تعیین ارزش 

سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري صادر و 
پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 10757مورخ 99/02/04  ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري مرکز مبنی برتعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 5.030.000.000  ریال، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1,006,000,000(یک میلیارد و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 40.9  0
 

1800000  , 1398 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/04/14 3/99/25078 بدوي بلوار چمران 
روبروي 
ایستگاه 
شرکت 
واحد

3-2-10186-17-1-0-0 98

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 90,000,000(نود 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 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 احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه با عرصه بمساحت 200 متر   -

 مربع (قطعه 108 تفکیکی )
در خصوص اعیان یک اشکوبه مسکونی بسطح 84 متر مربع داراي پروانه  شماره 633   -

 . سال 1362/07/18  میباشند
وضع موجود اقدام به احداث بنا بدون مجوز شهرداري , بصورت یک باب مغازه  داراي  -
بالکن سراسري با سازه فلزي  در داخل حیاط  در حد جنوب متصل به معبر با قدمت سال 

 . 1398 نموده اند
برابر نقشه معماري ارائه شده مساحت مغازه همکف بسطح 21.5 متر مربع و بالکن بکسر  -

 . حفره راه پله  بسطح 19.40 متر مربع است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري -

 . برابر خط پروژه پیوست بشماره 815 فاقد عقب نشینی -
(محورهاي مختلط زیر منطقه اي -  محله اي و    M113 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

. ناحیه اي ) قرار دارد
 % سطح اشغال مجاز همکف 60  -

 نسبت فعالیت مسکونی به تجاري 70 % به 30  % (از سطح اشغال مجاز ) -
 . مساحت مجاز مغازه 36 متر مربع  -

 . مساحت مجاز بالکن 10.80  متر مربع -
 . مغازه داخل تراکم  -

 . بالکن بسطح 10.80 متر مربع داخل تراکم و  بسطح 8.60 متر مربع خارج از تراکم -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،  ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 68645 مورخ 99/3/22کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 400/000/000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 80,000,000(هشتاد میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 24.29  0
 

650000  , 1388 احداث بناي بدون مجوز 1399/04/30 3/99/25079 تجدید 
نظر

رشت 
پیرکالچاي 
دوم باالتر از 

کوچه 
باقرزاده 
بنگاه 
مامالتی 
مبارکی

3-1-10290-308-1-0-0 99

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت 
 یکباب مغازه (فاقد بالکن)بسطح 25 متر مربع می باشد

که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 24/29 متر مربع بوده و قدمت 
احداث آن به حدود 10سال (احداث

سال 88) می رسد.باستناد ضوابط سال ساخت فاقد کسري پارکینگ بوده همچنین با توجه 
به خط پروژه شماره 613 (موجود در سیستم)

.فاقد عقب نشینی از معبر 14 متري حد جنوب می باشد
ضمنا فعالیت شغلی آن مشاور امالك (داراي تابلو از نوع بنر روي سقف بابعاد 2*1 متر و 

جنب مغازه 3*1/5 متر) می باشد
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور و صدور مجوز حفاري بطول 4/5 متر آسفالت (به 

قدمت حدودي بیش از 4 سال) و بعرض 40 سانتی متر
.را دارد.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد 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 مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
 ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 97/85مترمربع در حد تراکم  ، ضمن نقض راي بدوي ،  

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از 
صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس 

رسمی دادگستري به شماره 38673 مورخ 99/3/13و عدم احراز ضرورت قلع مستندا 
به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی بمبلغ 719,675(هفتصد و  نوزده هزار و  ششصد و  هفتاد و  پنج) ریال 

محکوم و اعالم میدارد  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد 
قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 97.85  0.1
 

55000  , 1365
 , 1377

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/26 3/99/25080 تجدید 
نظر

جاده 
انزلی-باالتر 
از فرودگاه 
بن بست 
سوم

3-3-10373-166-1-0-0 100

توضیحات بازدید مکان تعرفه  شده توسط متقاضی  طبق فروش نامه عادي  به مساحت150 متر مربع  میباشد 
برابر نقشه برداري ارائه شده توسط مالک (ممهور به مهر نقشه بردار )داراي یکباب خانه  به 

.مساحت  86.85 متر مربع  با قدمت سال1365 ( برابر فیش برق ارائه )  میباشد
در مجاورت ملک رودخانه فعال وجود دارد که  برابر با نامه شماره 191217 مورخ 1398/10/18

.،ملک در خارج حریم قرار دارد
.جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به تهیه خط پروژه میباشد

R112 برابر هامش  نویسی واحد نقشه برداري در شیت شهري  ملک مذکور در کاربري---
(مسکونی ) قرار دارد و براي ملک کوچه اي در طرح تعریف نشده است.و همچنین بدلیل 

.نسقی بودن قابل به طرح در کارگروه خط پروژه نمی باشد
داراي سایبان به مساحت 11 متر مربع به قدمت 1377 میباشد

.سطح اشغال مجاز 70 درصد سطح اشغال  استفاده شده با سایبان 65.73 درصد میباشد
.در حد تراکم می باشد 

******.داراي تعمیرات جزئی میباشد
پیرو گزارش غیابی و با سال تخلف 1397 و به موضوعیت اقدام به نما کاري داراي راي 

.تخریب بشماره 3/98/23745 مورخ 1398/09/18 می باشد
.در بازدید از ملک تغییرات جدیدي مشاهده نگردید

مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون بشماره 3/98/23962 مورخ 1398/10/16  جهت 
.دستورات مقتضی به حضور ارسال می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص مقدار تخلف مربوط به تراکم اعطایی با توجه باینکه مشمول تباصر ماده 
صد قانون شهرداریها نمی باشد لذا قابلیت رسیدگی نداشته و به رد آن اظهار نظر می 

گردد.

ردتخلف 44.6  0
 

3100000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/14 3/99/25086 بدوي پیرکالچاي  
امام حسین 
تیموري 
-بن دوم

3-1-10309-131-1-0-0 101

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا همکف و طبقات که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی 

بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 641,018,000(ششصد و  چهل و  یک 

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

جریمه 103.39  2
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمن احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 252 به تاریخ 91/10/11  به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 335.60

 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده و  عملیات ساختمانی به اتمام   *---*

رسیده است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 25.35  متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 76.05 مترمربع ( هر طبقه به سطح 25.35  -2

مترمربع )
تبدیل بخشی از بام شیروانی به صورت احداث تراس مسقف به سطح 30.61 متر مربع  بر  -3

خالف ضوابط
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 1.83 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.04  متر مربع و در  -7
طبقات مجموعا به سطح 0.12 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.04 متر مربع  )

در هنگام صدور پروانه به سطح 44.60 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -8

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10 متر  *--*
( 

ملک مشمول ضوابط فضاتی سبز و باز و طول درب پارکینگ نمی گردد *---*
با توجه به احداث تراس مسقف در بام بر خالف ضوابط  ، مالک درخواست ارسال  *-----*

پرونده با وضع موجود به کمیسیون ماده صد را دارد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % + 6.25 % تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 50.51 % ------ استفاده کنونی  60.31

تراکم مجاز : 100%  +  8.75 % تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 151.54 % ------- استفاده کنونی  207.55
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باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*---*
 در خصوص موارد تخلف داراي آراي کمیسوین ماده صد می باشد

برابر راي شعبه تجدید نظر : مالک میباست اقدام به سرپوشیده کردن بخش بام تراسی  *-*
به مساحت 30.61 متر مربع نماید

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 

موضوعا منتفی است.
ردتخلف 150  0

 
3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/15 3/99/25089 تجدید 

نظر
بلوار امام 
خمینی ك 
عاشوري ك 
وحدت 

کوچه یداله 
بخشی 

جنب پالك 
79

3-3-30277-32-1-0-0 102
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده  توسط متقاضی طبق مبایعه نامه  ارائه شده بصورت یک قطعه 
 زمین نسقی به عرصه بمساحت 310  متر مربع

طبق نقشه برداري ارائه شده  توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام 
مهندسی  به عرصه بمساحت 275/15 متر مربع میباشد

وشامل یکباب ساختمان در حال احداث بصورت 3/5 طبقه   با قدمت سال 1397   از نوع  
اسکلت  بتنی  و عملیات ساختمانی در حد شروع دیوار چینی   میباشد
طبق  نقشه برداري و پالن معماري ارائه شده  توسط متقاضی   شامل 
همکف بسطح 262/34 متر مربع  بصورت پیلوت جهت پارکینگ -

طبقات اول تا سوم  هر طبقه بسطح 262/34 متر مربع  و هر طبقه در 4 واحد  ( مجموع  -
سطح طبقات 787/02 متر مربع   در 12 واحد )

زیر شیروانی بصورت انباري    با زیربناي بسطح 97/41 متر مربع   بوده و شایان ذکر است  - 
که دیوارچینی انباري در زیر شیروانی  در زمان بازدید صورت نگرفته

و با توجه به نقشه هاي ارائه شده  برخی از انباري ها بیش از  5 متر بوده که در خصوص  
.مساحت بیش از 5 متر مربع   بسطح 7/08 متر مربع   عوارض درآمدي  میباشد

.داري   6 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد
با توجه به خط پروژه  1223 ( بپیوست)  بسطح 3/04 متر مربع  از اعیان هر طبقه در تعریض 

کوچه هاي 6 متري حد شمال و 10 متري حد  جنوب میباشد
سطح اشغال موجود بر اساس مساحت  بعد از عقب نشینی  96/41 % و سطح اشغال مجاز 65

.% میباشد
ضمناً  داراي نور گیر  2 میباشد که حداقل  مساحت و بعد الزم  الزم  جهت نورگیر ( 12 متر 
مربع و حداقل بعد 3 متر )را رعایت نمیگردد ( سطح موجود نور گیر ها 3/77 و 5/41 متر 
مربع ) ضمناً پنجره واحدهاي  هر طبقه  در قسمت نورگیر نسبت به هم داراي اشرافیت 

.هستند
و دیوار هاي سمت همسایه نورگیر در زمان ا تمام  ساختمان باید با مصالح  سایه روشن 

.(ایرانیت)   در  سراسر طبقات  مسدود گردد
.و درب پارکینگ ها  تا زمان بازدید اجرا نگردیده بود

و ملک فاقد آسانسور میباشد و عرض راپله ها طبق پالن معماري ارائه شده  عرض راه زیر 
.1/10  عرض میانگین حدود 1 متر میباشد
 .مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض 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 ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه با ضریب 2 برابر، مستنداً به تبصره 2
 ماده صد قانون شهرداري  به مبلغ 2,230,099,200(دو میلیارد و  دویست و  سی 

میلیون و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال تأیید می گردد.

جریمه 331.86  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/16 3/99/25091 تجدید 
نظر

شهداء  
کوچه نوري 
(شهید سید 
حسین 
عظیمی) 

  کوي حافظ

3-3-10328-11-1-0-0 103

درخصوص تراکم اعطایی با توجه به اینکه مشمول تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
نمی باشد لذا ضمن نقض این قسمت از راي ،به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 60.91  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 140 به تاریخ 95/12/04 به صورت 4.5 طبقه و در 7 واحد مسکونی با 

زیربناي 719.81 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 63.18 متر مربع ( از این مقدار به سطح 6.72 متر مربع  -1
تبدیل سایبان جهت پارکینگ  به بناي مفید می باشد )

 تبدبل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه و فاقد بالکن به سطح 41.33 متر مربع -2
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 252.64 مترمربع ( هر طبقه به سطح 63.16  -3

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در مجموع طبقات به سطح 3.12 مترمربع  -4

 (هر طبقه به سطح 0.78 متر مربع  )
توسعه بنا انباري در زیرشیروانی به سطح 2.48 متر مربع -5

 توسعه راه پله به بام  به سطح 17.18 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه به سطح 60.91 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -7

با توجه به احداث مغازه داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -9
با توجه به تزاحمی بودن 2 واحد پارکینگ با یکدیگر ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  -10

تزاحمی - درآمدي می باشد

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید راه پله  *--*
1.10 متر )

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

با توجه به دریافت بالمانع عدم مسیر دفتر خانه به شماره 518752 به تاریخ  *------*
 97/11/07 سوابق پرداخت اعتبار پروانه را دارد

افزایش ارتفاع پیلوت از 2.4 به 3.40 به جهت احداث مغازه ، که ملزم به کاهش  *-------*
 آن در زمان پایان کار با سقف کاذب و به ارتفاع 2.4 می باشد
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 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % + 1% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده زمان  *------*
% پروانه 54.55 % ------ استفاده کنونی  79.69

تراکم مجاز : 150% + 4 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 174.44 % ------- استفاده کنونی  280.07

ملک مشمول ضوابط فضاي باز و سبز نمی گردد  *----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*---------------------------*
در خصوص آیتم شماره 2 و کسري پارکینگ تجاري ، داراي راي تخریب و مابقی موارد داراي 

 راي جریمه به شماره 2/99/25091 به تاریخ 99/04/16 می باشد
*----*

مغازه مذکور در محل تخریب و اعاده به وضع سابق گردید و کسري پارکینگ ملغی گردید  ( 
 تصاویر به پیوست می باشد )

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 4.23 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 676,800

(ششصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.23  2
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/21 3/99/25095 بدوي بلوار  
خرمشهر - 
ك طالب 
سربازي 
اولین بن 
 بست
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر به شماره نظریه 
39729مورخ 99/03/17راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
581,360(پانصد و  هشتاد و  یک هزار و  سیصد و  شصت) ریال صادر می گردد.

جریمه 72.67  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 4,000,000

(چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

80000  , 1370 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/21 3/99/25095 بدوي بلوار  
خرمشهر - 
ك طالب 
سربازي 
اولین بن 
 بست

3-3-10384-43-1-0-0 104

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت ششدانگ یک قطعه زمین 
 مشتمل بر یک باب خانه  به مساحت 103 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت  یک باب خانه ویالیی بر روي کرسی   *--*
 بانضمام سرویس بهشداتی جدا ساز در مجموع به مساحت 72.63 متر مربع می باشد

 باستناد نقشه برداري ارائه شده عرصه به سطح 97.20 متر مربع می باشد *---*
 ساختمان در حال بهره برداري می باشد *----*

 سال وقوع تخلف به سال 1370 باستناد فیش برق ارائه شده می باشد *------*
:  باستناد خط پروژه  575 فاقد عقب نشینی بوده است اما *-------*

و   S321  به سطح 33.13 متر مربع از عرصه ملک  ( مشتمل بر اعیان نیز بوده ) در کاربري
بخشی دیگر  از عرصه  به سطح 64.07 متر مربع ( مشتمل بر اعیان به سطح 42.79 متر مربع 

واقع گردیده است  R112  )  در کاربري مسکونی
ضمنا در خصوص اعیان مذکور داراي تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه  *-------*

 .مدارك به شماره 3/94/12254 به تاریخ 94/09/03 می باشد
ضمنا راه عبوري به ملک از طریق یک رشته راه عبوري با عرض 2 متر بوده   *---------*

 که در خط پروژه  و طرح تفصیلی کوچه اي تعبیه نشده است
   R 112   -  S321 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *--------*

 : واقع شده است و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز 75 % --- مورد استفاده 79.11 -1

به سطح 72.67 متر مربع در حد تراکم و به سطح 4.23  متر مربع به صورت خارج تراکم می 
 باشد

 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -2
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

درخصوص  تخلف بابت افزایش واحد ، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد، محقق نگردیده لذا ضمن 

نقض راي بدوي مبنی بر اعاده وضع به مدلول پروانه اصداري، موضوع از شمول تبصره 
هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/19 3/99/25096 تجدید 
نظر

خ  
ارشاد-کوچ
ه شفاعت 
طلب سمت 
راست - 
کوچه گل 

رز
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 39209 مورخ 99/03/17مبنی بر تایید استحکام بنا طبقه 

مازاد،ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، در 
خصوص اضافه بناي همکف و طبقات و احداث طبقه مازاد با اعمال  ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,210,678,400(دو 

میلیارد و  دویست و  ده میلیون و  ششصد و  هفتاد و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 
در حق شهرداري راي صادر می گردد.

جریمه 328.97  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  "احتراما
 . گزارش فوق بر اساس سوابق سیستمی بوده و از ملک بازدیدي صورت نگرفته است

ملک  داراي پروانه ساختمانی شماره142 مورخه 97/11/7   بصورت دو طبقه   روي پیلوت در 
 چهار

واحد مسکونی با راه پله به بام  بازیربناي کل   426/75 مترمربع صادرگردیده عملیات  
ساختمانی درحد نازك کاري  میباشد. وبرابر نقشه برداري ارائه شده برخالف مدلول پروانه 

 : داراي
 . افزایش بناي مازاد بر سطح اشغال درهمکف بسطح 35.5 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات مجاز بسطح 71  مترمربع ( هرطبقه 35.5 مترمربع  -2
( . 

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی بسطح 148.67   -3
مترمربع (کل بنا احداثی  بسطح 170.48 بکسر راه پله طبقه زیر شیروانی در هنگام پروانه 

 بسطح 21.81 )
 . افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 4 واحد به 6 واحد مسکونی-4

برابر نقشه معماري احداث  راهرو وانباري بسطح 73.80 مترمربع   در زیر شیروانی که   -4
انباري شماره 2و 3 (موجود در نقشه برداري )به ترتیب 1.84 متر مربع و 1.43 مترمربع داراي 

.سطح اضافه  بر 5 متر مربع میباشد
کسري حد نصاب فضاي باز برابر پالن معماري ارائه شده بسطح 82.19  مترمربع -5

دارند(کسري حد نصاب بر اساس ضوابط روز پروانه و به ازاي هر واحد 20 متر مربع ).  کسري 
حد نصاب فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده  بسطح 28.05 مترمربع دارند(کسري حد 

 .نصاب بر اساس ضوابط روز پروانه و به ازاي هر واحد 10 متر مربع )
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با  احتساب تشویقی آسانسور 64.80 % و سطح  *----*

 اشغال موجود برابر با  81/84% وتراکم استفاده شده در طبقات
. می باشد % 245/54

.مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد. الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*

پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی درب در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 
گردد.دو پارکینگ با تزاحم یک به یک میباشد.(از بابت عوارض درآمدي )

داراي  گزارش مهندس ناظر به شماره 2800 مورخ  98/04/07در پرونده می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت هرگونه اقدام 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

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 779,049,600(هفتصد و  هفتاد و  نه میلیون و  چهل و  نه هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 115.93  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/03 3/99/25099 بدوي رشت 
-کمربندي 
خرمشهرپش
ت مجتمع  
مسکونی 
زرین
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توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/195  - 97/12/26  بصورت 3.5  -

طبقه در 6 واحد مسکونی  و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي
کلی 756.76  متر مربع مربع  و  با  تراکم مجاز و مورد استفاده در زمان پروانه ؛  -     - 
همکف  ؛ (مجاز  60% ) (مورد استفاده  57/10% )  - - -  طبقات (مجاز  180% ) (مورد 

 . استفاده  171/30% ) صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه   -

:بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 % سطح اشغال موجود همکف  ؛    64.46 %    - -  تراکم  طبقات    ؛  193.40   -

. اضافه بنا خارج از تراکم  در  طبقه  همکف بسطح  22.98 متر مربع -1
. اضافه بنا خارج از تراکم  در طبقه اول  بسطح  25.98 متر مربع - 2

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات دوم و  سوم بسطح  27.94 متر مربع  (هر  - 3
طبقه بسطح حدود 13.97 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در  همکف بسطح 3.37 متر مربع -  -4
 طبقه اول بسطح 3.12  متر مربع .(عرض راه پله 1.10 متر )

اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 32.54 متر مربع .(از مقدار فوق بسطح 19.10 متر مربع  -5
 بصورت انباري مازاد بر 5 متر مربع است )

- - - - - - - - 
 .  واحد هاي مسکونی از 6 به 5 واحد کاهش یافته است - -

جانمایی پارکینگ بر اساس پروانه صادره  رعایت شده . (  عدم تامین ضوابط پارکینگ   -
پس از اتمام عملیات ساختمانی و در زمان پایانکار که منجر به کسري پارکینگ گردد , 

 مجدداً  قابل طرح  در کمیسیون ماده صد خواهد بود )
 . فضاي باز رعیات شده -

 . فضاي سبز در نقشه رعایت شده -
 . فاقد گزارش ناظر -

-----------------
.  با توجه به مرحله ساختمانی ورودي سوراه و پیاده اجرا نشده  -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف - -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز، 
محل هیچگونه تامل وتردید نیست ، با وصف ابالغ اخطاریه، با توجه به عدم پیگیري 
مالک باستناد نامه شماره 28550 مورخ 99/2/29 شهرداري منطقه، دلیلی مبنی بر 
اخذ مجوز در احداث بنا ارائه ننموده است لذا به استناد تبصره یک از ماده صدقانون 
شهرداریها و به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي، حکم به قلع بنا صادر و 

اعالم می دارد و با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز 
کسري پارکینگ موضوعا منتفی است.

سایر 143  0
 

780000  , 1390
 , 1395

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 3/99/25107 بدوي بلوار 
ولیعصر 
پشت 
مسجد 

سرداب چاه 
داخل کوچه 
پنجم بعد از 
فرعی هفتم 
انتهاي  بن 
بست شهید 
گلستانی 
سمت راست
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی و برابر نقشه ارائه 
 شده عرصه ملک به سطح 91 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی در  *----*
 یک واحد مسکونی  با مصالح بلوکی می باشد

 عملیات ساختمانی به اتمام و ساختمان در حال بهره برداري  می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1387 می باشد *------*

کاربري ملک در زمان وقوع تخلف ، فاقد کاربري و در محدوده قانونی شهر   *-------*
 واقع شده بوده است

 ( زمین هاي کشاورزي )  G213 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري *--------*
باستناد پی نوشت واحد نقشه برداري و با توجه به نسقی بودن ملک ، امکان  *------*

  تهیه خط پروژه نمی باشد ( معبر موجود بن بست 6 متري )
برابرضوابط  طرح تفصیلی و نوع کاربري  ملک ،  کل اعیان به سطح 116 متر  *-------*

مربع به صورت خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----*

عمق 2 متر حیاط خلوت سراسري رعایت نمی شود  ( با توجه به بازشو به سمت   *-----*
 حد غرب در حیاط خلوت ، ملک فاقد اشرافیت می باشد )

در خصوص تخلف به شرح زیر داراي سوابق گزراش و راي تخریب بنا برابر راي  *-------*
 : کمیسوین ماده صد می باشد

 . 
 .همکف بصورت مسکونی بازیربناي 47/24 مترمربع -1

طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 33/28 مترمربع که با یکواحد تحتانی بصورت  -2
دوبلکسی احداث شده

طبقه همکف بصورت یکواحد مسکونی با راه جدا بسطح 35/58  مترمربع -3
براي دو واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند . وبا توجه به کاربري  -4

  . ملک در طرح تفصیلی با کاربري کشاورزي  کال مازاد برتراکم می باشد
باستناد گزارش واحد خط پروژه  با توجه به نسقی بودن ملک  ، امکان تهیه خط پروژه در 

. مکان مورد نظر  مکان پذیر نمی 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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح توسعه مسکونی به مساحت 7.16 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف 

را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 590,700

(پانصد و  نود هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 7.16  1.5
 

55000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 3/99/25108 بدوي پاستوریزه  
شهدا کوچه 
   نوري

3-3-10100-6-1-0-0 108

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  برابر سند بصورت ششدانگ  یک باب خانه مشتمل 
بر یکباب دکان به مساحت عرصه  246/2 مترمربع

داراي سند مجزي شده درسال 1394 که درخصوص مسکونی بسطح 94 مترمربع  داراي  
 . پروانه شماره 106  مورخه 1364/2/8   می باشد

حال باعنایت به نقشه برداري ارائه شده (مطابق سوابق مندرج در سیستم) داراي مغایرت با 
 آخرین بالمانع اخذ شده بشرح زیر می باشد

 مابه التفاوت افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت مسکونی بسطح 7/16مترمربع -1
افزایش بنا بصورت احداث یکباب مغازه فاقد بالکن و تابلو و فعالیت شغلی  درمحوطه   -2
 حیاط  بسطح 19/36 مترمربع  . که براساس ضوابط قدیم فاقد کسري پارکینگ می باشد
برابر خط پروژه  موجود در سیستم به شماره 1169 خیابان بصورت 12 متري وفاقد عقب  

نشینی است
از بابت موارد مذکور  با توجه به راي شماره 3/99/27601-99/12/09 محکوم به پرداخت 

جریمه شده است
در بازدید از ملک خالف جدیدي مشاهده نگردید

. حالیه درخواست استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 

عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار 

) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/27 3/99/25126 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
- پشت 

آتش نشانی 
- کوچه 
دهم-ك 
شبنم 3 

-رو به روي 
س یزدان

3-1-10286-345-1-0-0 109
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در 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-4401 
مورخ 99.01.23 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 

ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی ، بمبلغ 953,343,000(نهصد و  پنجاه و  

سه میلیون و  سیصد و  چهل و  سه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 205.02  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/27 3/99/25126 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
- پشت 

آتش نشانی 
- کوچه 
دهم-ك 
شبنم 3 

-رو به روي 
س یزدان
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شرح راي نوع 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 برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 75 متر مربع می باشد

باستناد خط پروژه شماره 720 به سطح 3.40 متر مربع از ملک اعیان در هر طبقه از   *--*
ملک در تعریض معبر 8 متري واقع شده است

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت و با مصالح بتنی  *-----*
  می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
است  و با توجه به مساحت باقی مانده کمتر از 75 متر مربع  و نیز برابر ضوابط امالك خالف 

:   ساز
:کل اعیان به سطح 205.20 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی و نیز داراي یک واحد کسري پارکینگ  *--------*
 مسکونی می باشد

 فاقد راه پله به بام می باشد *---------*
رعایت  ابعاد پاسیو نمی گردد *----------*

با توجه به عدم رعایت حیاط خلوت سراسري  ،فاقد اشرافیت به پالك  *----------*
همجوار می باشد

ضمنا در خصوص اعیان داراي  تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك  *------*
 به شماره 3/98/22867 به تاریخ 98/05/01 می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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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 نظر به صدور حکم با حداقل ضریب 

پیش بینی شده در قانون ماده صد شهرداریها ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 4,914,000(چهار 

میلیون و  نهصد و  چهارده هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 63  0.1
 

780000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/15 3/99/25132 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی کوي 
چمران 

انتهاي بن 
بست 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 نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و نظر به صدور حکم با حداقل ضریب 

پیش بینی شده در قانون ماده صد شهرداریها ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 19,500,000(نوزده 

میلیون و  پانصد هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  1
 

780000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/15 3/99/25132 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی کوي 
چمران 

انتهاي بن 
بست 4

3-1-10220-157-1-0-0 110

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان بازدید شده برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی داراي فروشنامه 

. عادي
وضع موجود در حال احداث بناي بدون مجوز بصورت یک طبقه که عملیات ساختمانی در 

. مرحله انجام نازك کاري میباشد
طبق نقشه معماري ارائه شده  مساحت عرصه بسطح حدود 101.70 متر مربع و اعیان بسطح 

. حدود 63 مترمربع است
. یک واحد کسري پارکینگ

. اعیان داخل تراکم
. مقدار عقب نشینی پس از تهیه خط پروژه اعالم میگردد

. مورد درخواست مجوز حفاري  گاز بطول 2 متر آسفالت قدیم و 8 متر خاکی
در خصوص مقدار عقب نشینی بنا به اضهار نظر پیوست کارشناس خط پروژه منطقه بدلیل 

. نسقی بودن پالك امکان تهیه خط پروژه تا ارائه سند مالکیت امکانپذیر نمیباشد
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

در خصوص مغازه، ضمن نقض راي بدوي، با عنایت به نظریه کارشناسی مذکور و تعیین 
ارزش سرقفلی به مبلغ 3،390،000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 678,000(ششصد 
و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 13.56  0
 

50000  , 1353 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/08 3/99/25142 تجدید 
نظر

ژاندارمري   
کوچه امینی
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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 نظریه کارشناس 
رسمی دادگستري به شماره ش ر-31424 مورخ 99/03/01 ثبت اتوماسیون اداراي 

شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي بابت داخل تراکم  به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 285,000(دویست و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 57  0.1
 

50000  , 1353 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/08 3/99/25142 تجدید 
نظر

ژاندارمري   
کوچه امینی

  

3-3-10001-6-1-0-0 111

در خصوص مازاد بر تراکم، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 580,000

(پانصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً در خصوص عقب نشینی ، 
مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 5.8  2
 

50000  , 1353 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً، مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت  یک قطعه زمین نسقی  برابر کروکی ارائه 
  شده به مساحت عرصه حدود 88/85  مترمربع مشتمل بر یکباب خانه

برابر تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1353 با نوع اسکلت بلوکی  و یکباب مغازه متصل به 
بناي مسکونی برابر استشهادیه  موجود در پرونده که به تایید هیئت امناء مسجد نیز

رسیده قدمت مغازه نیز  از سال 1360 درمحل موجود بوده  که مالک بدون اخذ مجوز درسال  
1391 اقدام به تعمیرات اساسی شامل تعویض سربندي و تعمیرات

:  داخلی  وافزایش ارتفاع مسکونی و مغازه  و کف سازي  را نموده   که زیربناي آن شامل  
 . مسکونی بازیربناي 62/8 مترمربع -1

 . یکباب مغازه بازیربناي 13/56مترمربع که فاقد کسري پارکینگ می باشد -2
ضمنا براساس خط پروژه  شماره 2205  کوچه بصورت 10 متري و تا ارائه سند مالکیت   

بسطح 12/85 مترمربع از ملک (حدود 6/40 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) داراي 
 عقب نشینی می باشد

الزم به ذکر است که از بابت احداث بناي بدون مجوز داراي سوابق در واحد خالف بوده که 
براساس گزارش غیابی کارشناس که درآن قدمت مغازه سال 1391 قید گردیده  برابر 

صورتجلسه
بدوي مورخه 91/11/15  کمیسیون محترم ماده صد محکوم به تخریب بنا گردیده است 
(مسکونی با   R112 ضمنا بنا برابر طرح تفصیلی جدید باتوجه به قرار گرفتن ملک درپهنه

تراکم متوسط در طرح قدیم) ومساحت عرصه کمتر از 100 مترمربع تراکم همکف 75% مورد 
استفاده 85/94% (با احتساب زمین قبل از عقب نشینی)  که بسطح

مترمربع از مسکونی مازاد برتراکم و بسطح   57  مترمربع درحد تراکم و مغازه نیز   5/80 
 بصورت مازاد بر تراکم می باشد

شایان ذکر است از بابت زیربناي مذکور با توجه به راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 
3/98/21189-98/09/30محکوم به تخریب بنا گردیده است

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد 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 مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا مسکوین  
در همکف و زیر شیروانی به مساحت 83/52در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 

دارد و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم 
به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 670,165(ششصد و  هفتاد هزار 

و  یکصد و  شصت و  پنج) ریال محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 83.52  0.1
 

55000  , 1368
 , 1373

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/21 3/99/25146 بدوي دیانتی -  
بامروت- بن 
  ششم

3-3-10318-90-1-0-0 112

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند ارائه شده به صورت یکبابخانه به مساحت 
270 متر مربع و برابر بانقشه برداري

ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر نقشه بردار به مساحت عرصه 268/5 متر مربع می  
.باشد

از بابت اعیانی احداثی به مساحت142 متر مربع  داراي پروانه و پایانکار و بالمانع بشماره 
.16083 مورخ 1368/06/13  می باشد

برابر با  نقشه برداري ارائه شده زیر بنا  به مساحت 225/52 متر مربع  می باشد که موارد 
: تخلف به شرح ذیل اعالم می گردد

اضافه بنا  در طبقه  همکف به  سطح 23/29 متر مربع بصورت همزمانساز(قدمت سال 68)-1
احداث  بنا در  زیر شیروانی به سطح 60/23 متر مربع  به قدمت احداث حدود 25 سال   -2

(احداث سال 73)
سطح اشغال موجود برابر با 50/29% و سطح اشغال مجاز برابر با 65% می باشد

همچنین کاربري زمان ساخت بنا  مسکونی با تراکم متوسط و کاربري آن بر اساس طرح 
می باشد R121 تفصیلی جدید

باستناد خط پروژه شماره 531 پیوست فاقد عقب نشینی از وضع موجود ملک می باشد
حالیه مالک تقاضاي صدور پاسخ استعالم دفتر خانه را دارد.مراتب جهت دستورات بعدي 

.بحضور ایفاد می گردد
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف   با ضریب 2/5  برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 396,335,000(سیصد و  نود و  شش میلیون و  سیصد و  سی و  پنج هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 51.14  2.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 3/99/25162 بدوي کرد محله  
شهدا ك 
کریمی- بن 

سوم

3-2-10155-31-1-0-0 113
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 2 به تاریخ 94/03/04 به صورت 2.5 طبقه بانضمام انباري در زیر شیروانی و 

در 4 واحد مسکونی با زیربناي 376.03 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

 مرحله اتمام ستون هاي همکف و بدون اجاري سقف اول متوقف شده است
 : باستناد نقشه هاي ارائه شده داراي تخلف  زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 34.30 متر مربع -1
در هنگام صدور پروانه به سطح 16.84 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -2

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره به  *-*
 تاریخ 95/09/07  می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *--*
با توجه به میزان پیشرفت بنا در خصوص تایئد یا عدم تائید پارکینگ در مراحل  *----*

 آتی متعاقبا با پیشرفت فیزیکی  بنا ، اعالم خواهد شد
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*

 M114 - کاربري موجود :  محور خدماتی محله اي *---*
سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.22 % ------  *------*

% استفاده کنونی  78.05
رعایت فضاي باز می گردد *--------*

رعایت فضاي سبز می گردد *---------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري ، مبنی بر اضافه بناي همزمان 
ساز مسکونی در همکف و طبقه اول جمعاً به مساحت 8.92 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
یک برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2709450(دو میلیون و  هفتصد و  نه هزار و  چهارصد 

و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میدارد.ضمنا در اجراي تبصره 6 قانون فوق االشاره؛  
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 8.92  1
 

303750  , 1383 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/03/31 3/99/25181 رسیدگ
ي 

 مجدد

پیرکالچاي  
- شهرك 
فجر 

آزادگان 
چهارراه اول 
سمت چپ

3-1-10286-218-1-0-0 114

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف ) در  2 واحد 
مسکونی  داراي پروانه اصالحی بشماره 71 مورخ 72/05/03  با تامین یک واحد پارکینگ  

 ؛(و خریداري یک واحد کسري پارکینگ در زمان صدور پروانه)
 . و با زیربناي 186.5 متر مربع پایانکار شماره 5161-83/02/17 دریافت نموده اند

پس از آن اقدام به احداث یکباب مغازه در داخل محوطه و سایبان فلزي نموده اند که برابر 
نقشه برداري ارائه شده ؛

احداث یکباب مغازه در داخل محوطه بسطح 27.23 متر مربع و بالکن بسطح 7.76 متر  -1
 ( مربع . (خارج از تراکم ) با تارخ نصب کنتور 1387/08/15

 احداث سایبان فلزي در حیاط بسطح 33 متر مربع .(خراج از تراکم ) احداث 1387 -2
اضافه بناي همزمانساز مسکونی در همکف بسطح 5.61 متر مربع و طبقه اول بسطح  - 3

 ( 3.31 متر مربع .(خارج از تراکم
 . با توجه به قدمت مغازه فاقد کسري پارکینگ تجاري

. الزم به ذکر است که تفکیک آپارتمان پالك فوق صورت نگرفته است
برابر خط پروژه پیوست بشماره 559 بسطح حدود 4.51 مترمربع در قسمت پخ دوگذر 8 و 

. 18 متري قرار دارد
. درخواست پرداخت خالف ساختمانی خود را دارند

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

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

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز قرارگیري اعیان در 
تعریض کوچه موضوعا منتفی است.

رعایت عقب 
نشینی

126.16  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی 1399/04/03 3/99/25182 تجدید 
نظر

رشت 
بلوارامام 

رضا باالتراز 
ترمینال 
روبروي 
تعاونی 
روستایی 
جنب 

مهدکودك 
باغ بهشت 
کوچه 
شکوفه

3-2-10276-775-1-0-0 115
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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  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت قطعه زمین نسقی که بدون مجوز شهردراي اقدام به  احداث بنا  -
بصورت ساختمان دوبلکس ویالیی در یک واحد مسکونی با اسکلت بتنی و قدمت سال  

 . 1397 بر روي آن نموده اند
برابر راي بدوي  کمیسیون ماده صد بشماره 22628  مورخ 1398/03/18 در خصوص   -

اعیان بسطح 200 متر مربع  .   بصورت غیابی   و  بدلیل داشتن شاکی خصوص و عدم رعایت 
 . اصاول شهرسازي به تخریب بنا محکوم گردیده اند

با توجه به تصمیم شماره 22747  مورخ  98/04/30  در خصوص  اعالم مقدار دقیق تخلف   -
 . صورت گرفته جهت اعالم راي تجدید نظر

 برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح  264.35  متر رمبع و اعیان ؛ -
همکف بسطح  96.36 متر مربع . (از مقدار فوق بسطح 22 متر مربع بصورت پیلوت است )  -

 
 . طبقه اول بسطح 39 متر مربع -

 . قرار دارد  R112  بر اساس طرح تفصیلی در کاربري  -
 . با توجه به محوطه موجود یک واحد پارکینگ  مورد نیاز تامین میگردد  -

بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 1964  بسطح مجموع 126.16 متر مربع در تعریض   -
قرار دارد . (بسطح 28.21 مترمربع از عرصه در ضلع غرب در تعریض کوچه 8 متري و بسطح 

 97.95 متر مربع در حد غرب که حدود 76.91 مترمربع از اعیان است , در تعریض
 کوچه  10  متري آتی قرار  دارد  که بازگشایی آن صورت نگرفته است ) -
 . سطح اشغال مجاز بکسر عقب نشینی  70% معادل  96.73  متر مربع - -

اعیان بدلیل قرار گیري در مسیر خیابان  , بسطح 76.91 متر مربع در همکف و بسطح 32  -
 . مترمربع در طبقه اول خارج از تراکم

 . بسطح 19.45 در همکف و بسطح 7 متر مربع در طبقه اول داخل تراکم -
در خصوص تجاوز به پالك مجاور حد شرق داراي  شاکی و گزارش سیستمی بوده که نیاز  -

 . به بررسی آن توسط مراجع ذیصالح میباشد

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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 88,350,000(هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 11.4  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/26 3/99/25183 بدوي کیژده بلوار  
خرمشهر 
  بهار 10

3-3-10400-13-1-0-0 116

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري ، در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 38537مورخ 

99/3/13و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 93,998,200(نود و  سه 

میلیون و  نهصد و  نود و  هشت هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 303.22  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی  تعرفه شده توسط متقاضی برابر  نقشه برداري ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 163.18مترمربع  به صورت ساختمان در حال احداث

با اسکلت بتنی وقدمت سال جاري که در زمان بازدید در مرحله اجراي سربندي  **--**
 بود  تا این مرحله ساختمان   3طبقه  بر روي پیلوت در 3واحد مسکونی

می باشد  تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ساختمان به  **--**
:شرح زیر می باشد

طبقه همکف در حال حاضر پیلوت با ارتفاع 3.2 متر به مساحت 99.54مترمربع **--**
(14.61مترمربع از این مقدار راه پله )

طبقه اول و دوم  و سوم هرکدام به مساحت 99.54مترمربع در یک واحد (14.61**--**
مترمربع از این مقدار راه پله )

تا این مرحله نیاز به 3واحد پارکینگ می باشد که یک واحد کسري پارکینگ   **--**
دارد.(درب پارکینگ اجرا نشده است)

.. سطح اشغال مجاز 70% می باشد و سطح اشغال موجود  همکف 61% می باشد  **--**
تراکم پایه  مجاز 100%  و تراکم موجود ساختمان تا این مرحله 188.45% می **--**

باشد.(11.4مترمربع مازادبر تراکم و 303.22مترمربع داخل تراکم پایه)
می باشد بنابراین کل طبقه سوم  به  r112 کاربري ملک بر اساس طرح تفضیلی**--**

.مساحت 99.54مترمربع به صورت طبقه مازاد می باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2442به مساحت 4.72مترمربع از عرصه در حد جنوب **--**
.در تعریض کوچه 6متري اصالحی قرار دارد

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی  به حضور تقدیم میگردد**--**
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 90.02مترمربع 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 35842مورخ 99/3/10و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

16,203,600(شانزده میلیون و  دویست و  سه هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 90.02  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/26 3/99/25194 بدوي شالکو  
دیانتی 8 
متري فجر

3-3-10013-21-1-0-0 117
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً، مکان بازدید شده با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده ملک نسقی بصورت منزل 
ویالیی بمساحت عرصه حدود 177 متر مربع می باشد

که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه برابر با 165/52 متر مربع می 
باشد و شامل ساختمان یک طبقه ویالیی به زیربناي

متر مربع با قدمت احداث سال 57 (با توجه به تاریخ نصب کنتور برق) که مالک بدون  90/02
کسب مجوز الزمه اقدام به تعمیرات اساسی و نوسازي آن

بدون توسعه بنا شامل تعویض سربندي،نماسازي،کف سازي ،گچ کاري و ... نموده است و با 
 قدمت سال97 اقدام به احداث مغازه در حیاط خانه خود بمساحت

.متر مربع نموده که اسکلت آن بلوکی و سقف آن بصورت مسطح می باشد 22/32
با توجه به ضوابط یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

ضمنا باستناد خط پروژه شماره 2210 پیوست بمساحت 13/86 متر مربع از عرصه (حدود 
7/17 متر مربع از این مقدار از اعیان مغازه)در مسیر تعریض کوچه 10

متري حد شرق قرار دارد
 سطح اشغال موجود برابر با 74/07 متر مربع و سطح اشغال مجاز برابر با 70% می باشد

حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم شرکت محترم آب را دارد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور ایفاد می گردد 
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
تخلفات مازاد بر تراکم  بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 

885,494,400(هشتصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار هزار و  
چهارصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 131.77  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/31 3/99/25200 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري 
کوچه 
ولیعصر 
کوچه 4 
ساختمان 
آرتین

3-3-10093-19-1-0-0 118

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-35847 مورخ 99/3/10وبا 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 86,452,800(هشتاد و  شش 
میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 257.3  0.1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید :  گزارش اصالحی با توجه به اصالح نقشه برداري و خط پروژه
احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 

 به مساحت 150 متر مربع می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 151.35 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با مصالح بتی    *----*
 می باشد

 عملیاست ساختمانی در  مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

 باستناد خط پروژه  اصالحی شماره 410 ملک فاقد عقب نشینی  می باشد *-------*
واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*

:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 85.69 -1

همکف به سطح 105.94 متر مربع در حد تراکم و به سطح 23.75 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 171.38 % + 171.38 % ( دو  -2
 طبقه مازاد )

در طبقات اول و دوم در مجموع به سطح به سطح 151.35 متر مربع در حد تراکم و به  *--*
سطح 108.03 متر مربع داراي خارج تراکم می باشد

طبقات سوم و چهارم به صورت دو طبقه مازاد بر خالف ضوابط مجاز و طرح  *----*
 تفصیلی جاري به مساحت 259.38  می باشد

رعایت 3 واحد پارکینگ مسکونی  و داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می   *--*
گردد

 بام ساختمان بر خالف ضوابط به صورت تهرانی می باشد *-----*

در خصوص موارد تخلف داراي راي بدوي مبنی بر تخریب به شماره  *---------*
 3/98/23303  به تاریخ 98/08/28 می باشد

*----------------* 
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/98/23725 به تاریخ 89/11/29 هیچ 
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 گونه شکایتی در خصوص ملک مذکور در سیستم شهردراي ثبت نشده است
مراتب جهت پاسخگویی به نامه مذکور به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص احداث یکباب مغازه  با 
عنایت به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 

ش ر-219670 مورخ 98/11/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 
1.100.000.000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها به 
استناد تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداري، راي به اخذ جریمه برابر یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 220,000,000(دویست و  بیست میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر 
و اعالم می نماید.

جریمه 17 1000000  , 1390 احداث بناي بدون مجوز 1399/04/09 3/99/25213 بدوي نیرودریایی  
-ج سنگر 
 آب آسیاب

3-1-10205-242-1-0-0 119

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یکباب مغازه نسقی  بمساحت 18 
 متر مربع

.با قدمت نصب کنتور 1390 که بدون مجوز شهرداري احداث گردیده است
داراي فعالیت شغلی خدمات صوتی خودرو و تابلو کامپوزیت با حروف برجسته به ابعاد حدود 

.به ابعاد حدود 1.5در 0.60 متر LED 4در 1.20 و تابلو
بابت 18 متر مربع یک باب مغازه داراي راي تخریب غیابی از کمیسیون بدوي ماده صد 

 بشماره 9517-91/08/11 بوده که
بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی جهت گزارش اصالحی مساحت وضع موجود 

. 17 متر مربع میباشد
داراي سربندي همسان با مغازه هاي همجورا (شمال و جنوب ) بوده که داراي سوابق در  

. واحد خالف میباشند
. با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ

طبق خط پروژه پیوست بشماره 2255 بسطح حدود 1.63 متر مربع در تعریض بلوار 45 
. متري امام علی قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
25,668,000(بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  شصت و  هشت هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 5.52  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/31 3/99/25217 بدوي رشت 
شهرك صبا 
کوچه شهید 
حسین 
یعقوبی

3-2-10318-98-1-0-0 120
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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 29856 مورخ 99/2/30 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 41,648,500(چهل و  یک میلیون و  ششصد و  چهل و  هشت هزار و  پانصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 134.35  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/31 3/99/25217 بدوي رشت 
شهرك صبا 
کوچه شهید 
حسین 
یعقوبی

3-2-10318-98-1-0-0 120

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 105 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 116.03 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی و با   *----*

 مصالح بتنی  می باشد
 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
می باشد   و بر   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و  کد پهنه *-----*

: همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 63.98 -1
 همکف به سطح 74.24 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 104.76 -2
در طبقه  به سطح 60.11 متر مربع به صورت داخل تراکم وبه سطح  5.52 متر مربع  *--*

 داراي خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
 داراي تراس روباز به سطح 11.33 متر مربع می باشد *------*

 باستناد  خط پروژه شماره 1996 ، ملک فاقد عقب نشینی 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

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 123,876,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  
شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 26.64  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/29 3/99/25240 بدوي پشت تازه 
آباد ك دوم

3-2-10224-277-1-0-0 121
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/73 به تاریخ 97/06/07 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 308.72 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سقف سوم می باشد
باستناد نقشه هاي معماري  ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می   *----*

 : باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 8.88 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول و دوم به سطح 17.76 مترمربع ( هر طبقه به سطح 8.88 مترمربع  -2
(

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره 28300 به 
 تاریخ 980/4/09  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

دو طبقه بر روي پیولت  - R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 دو طبقه بر روي پیولت  - R112 - کاربري موجود : مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز : 70 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 68.54 % ------  *------*
% استفاده کنونی  74.78

تراکم مجاز : 140  %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 137.09 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  149.56

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
رعایت پارکینگ می گردد *-------------*

رعایت تعداد و طول درب پارکینگ در زمان پایان کار الزامی می  *---------------*
 باشد

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم مسیر دفتر خانه  دارد *------------*

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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
41405 مورخ 99/3/19کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2/238/600/000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 447,720,000(چهارصد و  چهل و  هفت میلیون و  هفتصد و  
بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 37.31  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/16 3/99/25252 بدوي  
فلسطین-ك
وچه8متري 
پشت تازه 

 آباد

3-2-10224-174-1-0-0 122

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

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 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 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 207,715,200(دویست و  هفت میلیون و  هفتصد و  پانزده هزار و  
دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.91  2
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه تجمیعی صادره به شماره **--**
125مورخ 97/10/06 به صورت 3طبقه روي پیلوت در 6واحد مسکونی با زیربناي 769.22

مترمربع
که با استفاده از 1.5مترمربع سایبان مازاد بر تراکم جهت تامین پارکینگ ارائه **--**

.گردیده است
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه بردراي ارائه شده ساختمان در **--**

:مرحله اتمام سفت کاري می باشد و. موارد اضافه بناء به شرح زیر مشاهده گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 7.22مترمربع که از این مقدار **--**

.3.67مترمربع سایبان بتنی  همگن جهت تامین پارکینگ می باشد
تبدیل غیر مجاز پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 37.31مترمربع بات افزایش **--**
ارتفاع به 3.4متر (در زمان بازدید مغازه در مرحله سفت کاري بود و فاقد فعالیت و بالکن)

اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول تا سوم هرکدام 5.05مترمربع (در مجموع سه **--**
طبقه 15.15مترمربع)

 توسعه بناء در زیرشیروانی به مساحت 8.29مترمربع به صورت احداث انباري**--**
کاهش سطح راه پله وتبدیل به بناي مفید به مساحت 0.25مترمربع در طبقه اول تا **--**

 سوم در مجموع 0.75مترمربع
.با توجه به احداث یک باب مغازه یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند**--**

ضمنا در حد شمال شرق و جنوب شرق داراي پخ در محوطه بر اساس ضوابط قدیم **--**
.می باشد که مالک تقاضاي اصالح براساس ضوابط جاري را دارند

سطح اشغال همکف در زمان پروانه بدون راه پله 54.62% بوده که در حال حاضر **--**
.57.21% می باشد

فضاي سبز در زمان بازدید اجرا نشده بود که اجراي آن در زمان پایانکار تاثیري در **--**
.پارکینگها ندارد

رعایت فضاي باز بر اساس ضوابط زمان پروانه ( 16متر مربع  براي هر واحد )می **--**
.گردد

گزارش مرحله اي ناظر سازه  به شماره 6347مورخ 98/06/12 در مرحله سفت **--**
 کاري

 .مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم، هر طبقه به مساحت 13.7 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 1.75 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 222,967,500(دویست و  بیست و  دو میلیون و  نهصد و  شصت و  
هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 41.1  1.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/25 3/99/25257 بدوي کمربندي 
خرمشهر  
خیابان 
شهداي 
گمنام  
شهرك 
باران

3-3-10459-93-1-0-0 123

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 105**--**
 مورخ 98/07/01 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 4واحد مسکونی

باز یربناي 434.23مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سقف آخر و ستون **--**
 گذاري خرپشته بود  و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 13.7مترمربع در طبقه همکف**--**
 اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول  به مساحت 13.70مترمربع**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 13.70مترمربع (در مجموع 41.10**--**
مترمربع)

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره رعایت می گردد(بر اساس نقشه معماري **--**

ارائه شده)
.رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره می گردد**--**

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**

.سطح اشغال همکف از 65.86% در زمان پروانه به 72.31% افزایش یافته است**--**
.ملک در حریم ارتفاعی اداره اطالعات می باشد**--**

.در حد جنوب مطابق پروانه صادره پنجره باید به صورت مشجر و ثابت اجرا گردد**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم، هر طبقه به مساحت  0.33 مترمربع، 
اضافه بناي راه پله به بام به مساحت 1.07 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف 

را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 12,772,000

(دوازده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 2.06  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/25 3/99/25262 بدوي امین  
الضرب- 
میدان 
زرجوب 
-پور 

محمدي  
سهرابی-بن 

بابائی

3-2-10076-36-1-0-0 124

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 به 2 ، با توجه به رعایت تعداد پارکینگ 
ها، راي به ابقاء تعداد 2 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد. نظر اقلیت (نماینده 

دادگستري : با توجه به راي شماره 608 مورخ 93/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت 
اداري در خصوص تبدیل واحد دوبلکس بر خالف مفاد پروانه ساختمانی به دو واحد، 

نظر به اعاده به مدلول پروانه دارند.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/7 به تاریخ 98/02/29 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 261.89 مترمربع می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد، *--*

باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی کمتر از 5% زیر بنا پروانه   *----*
 صادره می باشد

 توسعه بنا در همکف به سطح 0.33 متر مربع -1
توسعه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 0.66 متر مربع ( هر طبقه به سطح  -2

0.33 متر مربع )
 توسعه راه پله به بام به سطح 1.07 متر مربع -3

افزایش تعداد واحد از 1 به 2 واحد -4
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-*

رعایت تعداد و طول درب ماشین رو می گردد *---*

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R112  - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 10 % تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه  *------*
% 76.62 % ------ استفاده کنونی  76.93

تشویقی -------  مورد استفاده زمان پروانه n % تراکم مجاز : %140 + 20 *---------*
% 153.24 % ------- استفاده کنونی  153.86
رعایت فضاي باز  نمی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
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مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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 مبلغ90,000,000(نود میلیون )ریال صادرمینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/04 3/99/25268 تجدید 
نظر

آج بیشه  
امام رضا 
عظیم 

دوست-بن 
بهمن

3-2-10284-217-1-0-0 125

در خصوص اعتراض خانم خیر النساء جریره  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي 
شعبه 4 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به 

الیحه دفاعیه معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  
کارشناس رسمی دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 15257 
مورخ 99/02/10  ارزش سرقفلی به مبلغ 120.000.000  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 24,000,000(بیست و  چهار میلیون ) ریال محکوم و 
اعالم می نماید. در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري 

مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 24  0
 

1800000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط متقاضی  طبق فروشنامه عادي  به عرصه بمساحت 24 متر مربع  
 . شامل یکباب مغازه با فعالیت شغلی  لباس فروشی  ( بوتیک) فاقد تابلو وبالکن  میباشد
با توجه به گزارش ناحیه 1 موجود در پرونده بصورت احداث بدون مجوز یکباب مغازه از نوع 

. مصالح بلوك سیمانی  با قدمت  سال  1395  با پوشش 100% میباشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد

 جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی  نیاز به تهیه خط پروژه میباشد
شایان ذکر است که به همراه یکباب مغازه حد غرب و خانه  حد شمال باهم بصورت غیابی 
گزارش گردیده بود که طی بازدید بعمل آمده از بابت مغازه مذکور داراي  فروشنامه عادي 

.جداگانه میباشد
مراتب با توجه به  نصمیم کمیسیون بشماره 3/96/19768 مورخ   1396/07/15 جهت 

.دستورات مقتضی تقدیم میگردد
طبق خط پروژه  بشماره 567 بسطح  17/10 از عرصه مشتمل بر اعیان در تعریض کوچه  ***

.هاي 12 متري و6 متري و پخ دو گذر آنها قرار میگیرد
***.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد

در خصوص داخل تراکم ، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 93,998,200(نود و  سه 

میلیون و  نهصد و  نود و  هشت هزار و  دویست) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 303.22  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/25 3/99/25294 تجدید 
نظر

کیژده بلوار  
خرمشهر 
  بهار 10

3-3-10400-13-1-0-0 126
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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 احداث 
ساختمان سه طبقه روي پیلوت در سه واحد مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري 
فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض، در خصوص مازاد بر تراکم 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  70,680,000(هفتاد میلیون 

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

جریمه 11.4  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/25 3/99/25294 تجدید 
نظر

کیژده بلوار  
خرمشهر 
  بهار 10

3-3-10400-13-1-0-0 126

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی  تعرفه شده توسط متقاضی برابر  نقشه برداري ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 163.18مترمربع  به صورت ساختمان در حال احداث

با اسکلت بتنی وقدمت سال جاري که در زمان بازدید در مرحله اجراي سربندي  **--**
 بود  تا این مرحله ساختمان   3طبقه  بر روي پیلوت در 3واحد مسکونی

می باشد  تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ساختمان به  **--**
:شرح زیر می باشد

طبقه همکف در حال حاضر پیلوت با ارتفاع 3.2 متر به مساحت 99.54مترمربع **--**
(14.61مترمربع از این مقدار راه پله )

طبقه اول و دوم  و سوم هرکدام به مساحت 99.54مترمربع در یک واحد (14.61**--**
مترمربع از این مقدار راه پله )

تا این مرحله نیاز به 3واحد پارکینگ می باشد که یک واحد کسري پارکینگ   **--**
دارد.(درب پارکینگ اجرا نشده است)

.. سطح اشغال مجاز 70% می باشد و سطح اشغال موجود  همکف 61% می باشد  **--**
تراکم پایه  مجاز 100%  و تراکم موجود ساختمان تا این مرحله 188.45% می **--**

باشد.(11.4مترمربع مازادبر تراکم و 303.22مترمربع داخل تراکم پایه)
می باشد بنابراین کل طبقه سوم  به  r112 کاربري ملک بر اساس طرح تفضیلی**--**

.مساحت 99.54مترمربع به صورت طبقه مازاد می باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2442به مساحت 4.72مترمربع از عرصه در حد جنوب **--**
.در تعریض کوچه 6متري اصالحی قرار دارد

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی  به حضور تقدیم میگردد**--**

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

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 
1,572,883,200(یک میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  

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

جریمه 156.04  3
 

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

1399/04/23 3/99/25300 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري  

روبروي فنی 
حرفه اي 
پارس اول

3-3-10027-59-1-0-0 127

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون )ریال 
صادرمینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/171 به تاریخ 97/12/18 به صورت 5 طبقه و در 7 واحد مسکونی با 

زیربناي 578.05  مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 10.12 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 48.88 مترمربع ( هر طبقه به سطح 12.22  -2

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 34.83 مترمربع که از این مقدار به سطح 22.61   -3

مترمربع آن عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد
 توسعه بنا انباري در زیر شیروانی به سطح 31.54 متر مربع -4

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر  *--*
انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 42.77 مترمربع می باشد

احداث اطاقک آسانسور در زیر شیروانی به سطح 3.71 متر مربع -5
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح  0.26  متر مربع و در  -7
مجموع طبقات به سطح 14.65 مترمربع ( در طبقه اول و دوم هر کدام به سطح 0.98 متر 

مربع و در طبقات سوم تا پنجم در هر طبقه به سطح 4.23 متر مربع   )
با توجه به مساحت واحدهاي بیش از 180 متر مربع ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  -8

 می باشد
داراي سوابق پرداختی یک واحد کسري پارکینگ درآمدي - تزاحمی می باشد *--*

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر شروع عملیات ساختمانی به تاریخ 98/03/09 و  *-*
 به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ 98/04/09 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

 R132  -  کاربري مجاز : مسکونی - تراکم زیاد *--*
 R132  -  کاربري موجود :  مسکونی - تراکم زیاد *---*

سطح اشغال مجاز :  60%  -----  مورد استفاده زمان پروانه 59/97 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  66.44

تراکم مجاز : 300 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه %293/87  %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  316.16
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رعایت فضاي باز   می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره ملک فاقد عقب نشینی می باشد *------------*

در خصوص توسعه بنا بدون ارائه مدارك و به صورت غیابی داراي راي بدوي به شماره  *--*
3/98/24027 به تاریخ 98/11/20 می باشد

برابر تصمیم کمیسیون ماده صد شعبه 3 به شمارهع 3/99/24621 به تاریخ   *---*
99/02/03 با توجه به غیابی بودن گزارش ، پرونده به شهرداري منطقه برگشت داده شده  تا 

گزارش دقیق و بهنگام تهیه و با ارائه مدارك به کمیسیون ارسال گردد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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  
1,173,272,500(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  دویست و  هفتاد و  

دو هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 151.39  2.5
 

3100000  , 1393 طبقه مازاد بر تراکم 1399/04/23 3/99/25301 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی    
کوچه 
عاشوري

3-3-30224-61-1-0-0 128

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب 1.5 برابرارز ش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار )ریال صادرمینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 شماره 170 مورخ 92/12/27  می باشد 
که بصورت بصورت ساختمان 2/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیر بناي 230/81 متر مربع (با 

 استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده
.  که عملیات اجرایی به اتمام رسیده ودر خصوص

.افزایش بناي مازاد برتراکم در همکف  بسطح 0/97  متر مربع-1
. افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه   اول بسطح 0/97 مترمربع-2

افزایش بناي مازاد برتراکم  در طبقه   دوم بسطح 8/85  مترمربع که از مقدار فوق   -3
بسطح 7/88 مترمربع بصورت کنسول غیر مجاز به سمت معبر در ارتفاع 6 متري وعرض 

. متوسط 1/2 متر
افزایش بنا بصورت احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز بمساحت 80/84  متر مربع در -4
طبقه سوم که از مقدار فوق بسطح 7/88 متر مربع   بصورت کنسول غیر مجاز بسمت معبر  

.عام میباشد
. افزایش بنا بصورت انباري وراهرو درزیرشیروانی بسطح 24/98   متر مربع-5

. استفاده از سقف تراکم اعطایی  زمان صدور پروانه  بمیزان 34/94 متر مربع -6
افزایش واحدهاي مسکونی از دو واحد به سه واحد که منجر به کسري یکواحد پارکینگ  -7

 . مسکونی گردیده
 . افزایش ارتفاع پیلوت از 2/4 متر به 2/8  متر  -8

داراي گزارش درواحد خالف می باشد پس از گزارش فوق خالف جدیدي مشاهده نگردید 
 . حالیه درخواست صدور مجوز حفاري آسفالت قدیم بطول 5  متر جهت انشعاب گاز رادارد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد

 در خصوص تخلفات اشاره شده داراي آراي  کمیسیون ماده صد می باشد *-*
گزارش صرفا در خصوص تکمیل فرم درآمدي می باشد *--*

128

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 582,220,800(پانصد و  هشتاد و  دو میلیون و  دویست و  بیست هزار 
و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 86.64  2
 

3360000  , 1398 اضافه بناي مجازي ناشی از 
... تغییر جانمایی و

1399/04/29 3/99/25315 بدوي خیابان 
فلسطین 

کوچه شهید 
غالمعلی پور
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/170 مورخ 97/12/18 در 3/5 
طبقه ( با احتساب 3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 444/86 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 19/16 متر مربع می باشد توضیح  *--*

اینکه بسطح  0/17 متر مربع از این مقدار از راه پله می باشد
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 57/48 متر مربع  *---*

(هر طبقه بسطح 19/16 متر مربع) می باشد که در مجموع بسطح 3/90 متر مربع
از این مقدار از راه پله می باشد

در طبقه زیرشیروانی بسطح 8/70 متر مربع اضافه بنا دارد که بسطح 3/38 متر *-----*
مربع از این مقدار از انباري ها (بیش از مقدار مجاز 5 متر مربع) می باشد

در پروانه صادره ملک بصورت عقب ساز بوده که توسعه بناي فوق در حد شرقی  *------*
و در قسمت حیاط جلوي ساختمان بوده و با انجام توسعه بناي فوق عمال ملک بر ساز شده 

است
ضمنا بسطح 1/30 متر مربع به دلیل افزایش عرض حیاط خلوت تغییر جانمایی دارد

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 74/79 % و سطح اشغال موجود برابر با %84/01  *----*

می باشد
با  توجه به بخشنامه 31 ( بشماره  ش ر 171046 -1398 مورخ 1398/09/21 )   *-----*

معاونت محترم   معماري و شهرسازي  شهرداري رشت
با توجه به اینکه در نقشه هاي زمان پروانه رعایت پارك حاشیه اي  نمیگردید و با توجه به  

 پالن اجرا شده  نیز رعایت پارك حاشیه نمیگردد
 فاقد کسري پارکینگ میباشد

لیکن با توجه به افزایش  تعداد  درب مطابق  ماده 65 دفترچه عوارض درآمدي سال 99 و  
تاثیر درب پارکینگ در تامین یک واحد پارکینگ مشمول پرداخت عوارض یک واحد 

.پارکینگ می گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/02/30 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
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حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص تراکم اعطایی، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 241,752,000(دویست و  

چهل و  یک میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 143.9  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/25 3/99/25320 تجدید 
نظر

دیانتی -   
استقالل - 
  بن سوم
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي طبقه سوم ( عدم رعایت عقب سازي ) به مساحت 46.81 مترمربع، 
اضافه بناي طبقه چهارم ( عدم رعایت عقب سازي ) به مساحت 94.07 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 710,035,200(هفتصد و  ده 

میلیون و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 140.88  1.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره **--**
 258مورخ 96/12/28  با زیربناي 1755.06مترمربع در 14 واحد مسکونی

که با رعایت 2متر عقب سازي در طبقه سوم و 4 متر عقب ساز در طبقه چهارم با **--**
ضوابط قدیم طرح تفضیلی صادر گردیده است.(پروانه داراي اعتبار می باشد)

پروانه با استفاده از سقف تراکم  اعطائی به مساحت 143.90مترمربع صادر گردیده **--**
است و در زمان بازدید ساختمان در مرحله سفت کاري می باشد سربندي اجرا شده و در 

.مرحله آجر چینی می باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري ارائه شده در طبقه همکف 19.9مترمربع **--**

.داراي کاهش بناء می باشد و ساختمان در 12 واحد مسکونی می باشد
. در طبقه اول و دو م به مساحت 2.73مترمربع داراي کاهش بناء می باشد**--***
در طبقه سوم به مساحت 46.81مترمربع عدم رعایت دو متر عقب سازي **--**

دارند.(مازاد بر تراکم)
در طبقه چهارم به مساحت 94.07مترمربع عدم رعایت چهار متر عقب سازي **--**

دارند.(مازاد بر تراکم)
با توجه به تخلف بیشتر از  % 5 زیربناي پروانه صادره  به مساحت 143.9مترمربع **--**

.عدم رعایت سقف تراکم اعطائی دارند
در زیر شیروانی به مساحت 19.3مترمربع کاهش بناء دارد.(انباریها به صورت کامل **--**

اجرا نشده است)
سطح اشغال همکف در زمان پروانه 59.98% و سطح اشغال موجود 59.72% می **--**

.باشد
در طرح جدید می  R121 کاربري عرصه مسکونی با تراکم متوسط در طرح قدیم و**--**

.باشد
رعایت 14 واحد پارکینگ مطابق پروانه صادره می گردد(در بها اجرا نشده است و **--**

رعایت حداقل فاصله 4.5متر مابیت ستونها در زمان پایانکار الزامی است.)
پروانه با ضوابط قدیم صادر گردیده است بنابراین رعایت فضاي سبز و باز الزامی **--**

.نمی باشد
داراي گزارش ناظرین سازه و معماري  به شماره رهگیري 1456و 6004 مورخ **--**

.96/12/28 می باشد
.مراتب جهت گواهی عدم خالف  به حضور تقدیم میگردد**--**

130

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 بناي 
مازاد بر تراکم ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 به 1 برابر ارزش معامالتی 

مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه به مبلغ  
30,194,000(سی میلیون و  یکصد و  نود و  چهار هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي 

در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 9.74  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/21 3/99/25331 تجدید 
نظر

رشت 
شهرك صبا 
کوچه شهید 
حسین 
یعقوبی
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با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 

صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 39,335,900(سی و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  
پنج هزار و  نهصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 126.89  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 100 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 108.18 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی و با   *----*

 مصالح بتنی  می باشد
 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
می باشد   و بر   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و  کد پهنه *-----*

: همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 67.03 -1

 همکف به سطح 72.49 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 109 -2

در طبقه  به سطح 54.40 متر مربع به صورت داخل تراکم وبه سطح  9.74 متر مربع  *--*
 داراي خارج تراکم می باشد

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

 داراي تراس روباز به سطح 11.52 متر مربع می باشد *------*
 باستناد  خط پروژه شماره 1996 ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-------*

  تراس غیر مسقف احداثی فاقد اشرافیت به پالك همسایه 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 مشهودات اعضاي کمیسیون در معاینه از محل، درخصوص تخلف مالک در 
احداث یک باب مغازه، نظر به موقعیت مکانی و به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این 

راستا موضوع به کارشناس رسمی دادگستري درخصوص تعیین یک پنجم سرقفلی 
ارجاع و کارشناس منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره ش/12/989 مورخ 

96/6/15 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 394.650.000 ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 
براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 78.930.000(هفتاد و  هشت میلیون و  نهصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 43.85  0
 

1440000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/04/15 3/99/25339 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) 

روبروي بهار 
31   

3-3-10443-1-1-0-0 132

توضیحات بازدید
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 715,008,000(هفتصد و  پانزده میلیون و  هشت هزار ) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 106.4  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/15 3/99/25343 بدوي ماهی 
رودخان  
کوچه 
جانباز  
جنب ایثار

3-3-10070-11-1-0-0 13
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی اراي پروانه ساختمانی به شماره **--**
  3/96/247 به تاریخ 96/12/28 به صورت 3.5 طبقه در 6 واحد با زیر بناي 780.71 متر مربع

و پروانه اصالحی به صورت  ساختمان 4.5 طبقه در 8 واحد مسکونی با زیربنا **--**
1062.67 متر مربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي اسکلت سقف سوم (طبقه 

 دوم)متوقف بود تا این مرحله
به استناد نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت **--**

:سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 11.2مترمربع در طبقه همکف به صورت **--**

کنسول در حد حیاط
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 11.20مترمربع **--**

(مجموع دو طبقه 22.40مترمربع )
کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی  در طبقه همکف تا دوم در **--**

 مجموع به مساحت 12.65مترمربع
تغییر در جانمائی ملک با افزایش دومتر حیاط در حد شمال و حذف قسمت مثلثی **--**
در حد غرب به مساحت  20.05 متر مربع و و گسترش آن در جبهه جنوبی(در طبقه همکف 

اول و دوم در مجموع به مساحت 60.15مترمربع)
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**

.فضاي سبز تا این مرحله اجرا نشده اما قابلیت اجرا را دارد**--**
.کسري حد نصاب فضاي باز به مساحت 18.38مترمربع دارند**--**

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.سطح اشغال همکف از 63.39%در زمان پروانه به   67.02%افزایش یافته است**--**

با توجه به ارجاي عملیات خارج از مدلول پروانه و توسعه بناي اشاره شده داراي **--**
گزارش شکایت  جاري که شاکی مدعی تجاوز به زمین خود به عمق 1 متر و به طول 33 متر  

 است
.عرض راه پله موجود 1متر می باشد**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

13
3

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

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
 در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و  عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی بمبلغ 136,000(یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 17  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/25 3/99/25347 بدوي بلوار چمران 
خیابان 20 
متري ایرج 
 باقري

3-2-10192-2-1-0-0 134

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,400,000(دو میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 20  1.5
 

80000  , 1371 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
باب خانه به مساحت 195.50مترمربع  قطعه اول تفکیکی

وضع موجود به صورت یک باب خانه ویالئی به مساحت حدودي اعیان 110 مترمربع  **--**
.که از بابت آن داراي بالمانع شماره 3/33/8146مورخ 70/06/11می باشد

با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید یک دستگاه سوئیت بدون مجوز با **--**
 قدمت سال 71 بدون مجوز با مصالح بلوکی به مساحت 37مترمربع
.جهت نگهداري فرزند معلول خانواده احداث گردیده است**-**

 (%مسکونی (r131 80-%65 با توجه به طرح تفضیلی در کاربري**--**
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه میباشد**--** 

17مترمربع سوئیت داخل تراکم و مابقی به مساحت 20 متر مربع مازاد بر تراکم می **--**
.باشد

.با توجه به ضوابط قدیم فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 815 فاقد عقب نشینی از کوچه 10متري حد شمال و  **--**

.20متري حد غرب قرار دارد
و سطح  r131 کتربري در طرح قدیم مسکونی با تراکم متوسط و در طرح جدید**--**

.اشغال موجود 75.19% می باشد
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:
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شرح راي نوع راي  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 کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-53135
 مورخ 99.04.03 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه 

ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.5 ارزش معامالتی ، بمبلغ 219,480,000(دویست و  نوزده 

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

جریمه 141.6  0.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/22 3/99/25351 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی (ع)   
کوي زمان 
اصلی   

فرعی ششم 
 زمان  
سومین 
ملک   

سمت راست

3-1-10205-770-1-0-0 13
5

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی  تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصع 200مترمربع

و با توجه به نقشه برداري وضع موجود عرصه 198مترمربع می باشد که بدون  **--**
مجوز در حال احداث ساختمان دوبلکسی با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه در یک واحد 

 .می باشد
با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی 43مترمربع از عرصه ملک خارج از **--**
 g213 محدوده قانونی شهر وفاقد کاربري و 155مترمربع داخل محدوده قانونی و در کاربري

.زمینهاي کشاورزي قرار دارد
ساختمان به صورت دوبلکسی با زیربناي کلی 141.6مترمربع می باشد(4.13راه پله **--**

متصل به ساختمان اصلی)
رعایت یک واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**

. سطح اشغال همکف 53.39% می باشد**--**
.کل اعیان احداثی مازاد بر تراکم می باشد**--**

با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه عطف برگه نقشه شهر مبنی بر نسقی بودن **--**
ملک و قرار گیري در محدوده زمیهاي کشاورزي تهییه خط پروژه امکان پذیر نمی 

باشد.(کوچه موجود در محل بیشتر از 6متر می باشد)
داراي گزارش غیابی جاري در واحد خالف به شماره 556531که منجر به صدور راي **--**

.نگردیده است
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به درخواست مالک به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9809970900703777 مورخ 1398/10/11 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع به کارشناس رسمی دادگستري جهت 

بررسی اصول شهرسازي ارجاع می گردد که موجب نظریه کارشناس طی شماره 
59694 مورخ 1399/4/11 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري اصول شهرسازي مورد 
تایید قرار می گیرد که این نظریه با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضه نیز انطباق 

داشته است لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها راي به اخذ جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي ناشی از عقب سازي 

در طبقه پنجم به مساحت 38/55 متر مربع به مبلغ 259,056,000(دویست و  پنجاه و  
نه میلیون و  پنجاه و  شش 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 38.55  2
 

3360000  , 1392 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/04/16 3/99/25354 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
انصاري 
انتهاي 
خیابان 

پارس اول 
-73376
41748

3-3-10048-52-1-0-0 136

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 
47,376,000(چهل و  هفت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  شش هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 14.1  1
 

3360000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

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 

396,883,200(سیصد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  سه هزار و  
دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 59.06  2
 

3360000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 222 به تاریخ 90/10/07 به صورت 4.5 طبقه و زیر شیروانی مسکونی و در 

30 واحد مسکونی  با زیربناي 2881.02 مترمربع می باشد
در مرحله اتمام سقف چهارم و بدون افزایش ، پروانه اصالحی به صورت 5 طبقه با   *--*

رعایت 2 متر عقب سازي و انباري در طبقه پنجم و ادامه راه پله به بام با زیر بنا 3000.53 متر 
 مربع دریافت نموده است

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و آجر چینی وسربندي متوقف  *-----*
: گردیده است و باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات به شرح ذیل می باشد

 اضافه بنا در همکف به سطح 59.06 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه  پنجم به سطح 38.55 متر مربع ( عدم رعایت 2 متر عقب سازي در  -2

طبقه )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 11.75  -3

مترمربع (هر طبقه به سطح 2.35 متر مربع )
 انباري احداثی بیش از 5 متر مجاز به سطح 0.84 متر مربع ( محاسبات درآمدي )  -4

در طبقات اول تا چهارم در هرطبقه به سطح 5.57 متر مربع داراي کاهش بنا می باشد   *-*
( در مجموع طبقات به سطح 22.28 متر مربع
راه پله به بام حذف و اجرا نشده است *---*

 رعایت درب ضد حریق با توجه به تعداد طبقات در پایان کار الزامی می باشد *-----*
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و به جهت 30 واحد مسکونی ، مالک ملزم  *------*
به تامین 20 واحد پارکینگ بوده که با توجه به نقشه برداري ، به تعداد 23 واحد تامین 

گردیده شده است
برابر ضوابط زمان صدور پروانه و نقشه هاي معماري تائیده نظام مهندسی و نیز  *-------*

 ضوابط جانمایی پارکینگ ها ، پارکینگ قطعات 4 -16 - 19 نیز مورد تائید می باشد
رعایت ابعاد پاسیو می گردد *--------*

ملک مشمول ضوابط سیما و منظشر شهري و نیز درب پارکینگ نمی گردد *---------*
ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *-----------*

 مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
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

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 8.77 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 2.54 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به 
مساحت 3.45 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 217,056,000(دویست و  هفده میلیون و  پنجاه 

و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 32.3  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/04/25 3/99/25358 بدوي خیابان  
شهداء 

کوچه بابایی
 

3-3-10160-96-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به 
 شماره  3/97/130 به تاریخ 97/10/19 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی می باشد
در  خصوص تخلفق زیر بنایی داراي سوابق گزارش و  آراي کمیسیون ماده صد به شرح زیر 

 : می باشد

عملیات ساختمانی در مرحله  اتمام سربندي و اسکلت بوده و برابر نقشه برداري ارائه    - -
:شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  84.03%   -   تراکم طبقات  ؛  168.07   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  8.77 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح حدود  17.52 متر مربع  -2
 (هر طبقه بسطح حدود 8.77 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع همکف  0.90 متر مربع و  -4
 . طبقات اول و دوم هر کدام 0.82 متر مربع

   . اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 3.45 متر مربع -5

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 80%  مورد استفاده %77.10    -    -      -
  %  -   طبقات  ؛   160%   مورد استفاده  154.20

 . رعایت پارکینگ گردیده است -
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -

 . بسطح 7.80 متر مربع کسري فضاي باز -
 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -

الزم بذکر است که در خصوص اعیان قدیمی بصورت تجاري بسطح 16 متر مربع برابر راي -
 , بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 433 مورخ 92/04/25

به اعاده به وضع سابق محکوم گردیده که با احداث بناي جدید عمالً بناي قدیمی تخریب 
 گردیده است . (اجراي راي گردیده است )

اکنون با توجه به بازدید مجدد مالم اقدام به تخریب بخش از راهرو زیر شیروانی به  *--*
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 سطح 5.29 متر مربع  نموده است
برابر تخریب صورت گرفته آیتم شماره 5  به سطح 3.45 متر مربع در گزارش فوق  *--*

ملغی می گردد
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 612,763,200(ششصد و  دوازده میلیون و  هفتصد و  شصت و  سه 
هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 60.79  3
 

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

1399/04/30 3/99/25360 بدوي خیابان 
امام-روبرو
ي بیمه 
آسیا-بن 
ارشاد

3-3-30220-136-1-0-0 13
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/206 به تاریخ 97/12/27 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 447.27 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 14.15 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 42.45 مترمربع ( هر طبقه به سطح 14.15  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.1 متر مربع و دئر   -3

مجموع طبقات به سطح 3.09 مترمربع (هر طبقه به سطح 1.03 متر مربع  )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره کد 
 پیگیري  10428 به تاریخ 98/09/04 ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 10% تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه 70 *------*
%  % ------ استفاده کنونی  79.69

تراکم مجاز : 120%  + 30 تشویقی -------  مورد استفاده زمان پروانه  *---------*
% 210 % ------- استفاده کنونی  239.07

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

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

باتوجه به اینکه ملک، خارج از محدوده قانونی و حریم شهر می باشد لذا قابلیت طرح 
و رسیدگی در کمیسیون را ندارد .

سایر 156.93 1800000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/30 3/99/25368 بدوي بلوار امام 
علی (ع)  
کوچه 
صاحب 
الزمان  

کوچه زمان 
4  کوچه 
یازدهم  
فرعی دوم

3-1-10205-787-1-0-0 139
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید   احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت یک باب خانه ویالیی ,برابر فروشنامه عادي با عرصه نسقی  -

 . بمساحت 153 متر مربع , واقع در انتهاي کوچه ي زمان
 , برابر کروکی نقشه بردراي ارائه مساحت موجود عرصه بسطح 155.04 متر مربع -

داراي اعیان ویالیی بهمراه اتاق زیرشیروانی  با قدمت نصب کنتور 1392/12/01  که بابت  -
 .  آن بالمانعی ارائه نگردیده است

طبق نقشه معماري ارائه شده مساحت  اعیان در همکف بسطح 92  متر مربع - راه پله  -
 .  بسطح 7.93 متر مربع  - طبقه اول بسطح 32  متر مربع

 . داراي یک واحد کسري پارکینگ  -
بر اساس طرح تفصیلی  خارج از محدوده قانونی و در حریم شهر قرار داشته و فاقد کاربري  -

 . میباشد
بر اساس نامه بخشداري مرکزي رشت  بشماره  17835 مورخ 99/02/14 (ثبت دبیرخانه )   -

 . خارج از طرح هادي روستاي بجارپس  قرار دارد
برابر نامه اداره جهاد کشاورزي رشت ثبت دبیرخانه شهرداري منطقه بشماره 51322   -
مورخ 99/04/01  در خصوص صدور مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک براي پالك فوق 

 . صادر نگردیده است

 . اعیان خارج از تراکم است -
 . بر اساس پینوشت کارشناس خط پروژه امکان تیهه خط پروژه ممکن نمیباشد -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدم 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 توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-205966 مورخ 98/11/07 مبنی برتایید اصول 
ثالثه و ش ر-37538-99/03/12 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مبنی بر تعیین 
ارزش سرقفل  ضمن نقض راي بدوي و تجدیدنظر راي به پرداخت جریمه برابر یک 

پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه مذکور به مبلغ  744,000,000(هفتصد و  چهل و  چهار 
میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.  در خصوص عقب نشینی عرصه واعیان باستناد 

تبصره 6 ماده صد قانون شهرداریها مالک موظف به رعایت آن در هنگام نوسازي و 
اجراي پروژه توسط شهرداري می باشد.

جریمه 92.89  0
 

3100000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/21 3/99/25370 رسیدگ
ي 

 مجدد

کمربندي  
مدرس - 
پشت آتش 
نشانی  کوي 
شهریار-جن
ب کوچه - 

11
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باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي وتجدیدنظر با ضریب 2
 برابر ارز ش معامالتی راي به جریمه به مبلغ465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج 

میلیون )ریال صادرمینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1392
 , 1397

مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید با توجه به سوابق و بدون بازدید از ملک صرفا جهت مختومه نمودن پرونده با گزارش ارسالی 
:به کمیسیون ماده صد بشرح زیر

احتراما دراجراي دستور و وتصمیم مورخه 97/10/22 کمیسیون محترم ماده صد برابر 
بررسیهاي به عمل امده ملک مورد نظر قبال  بصورت یکباب ساختمان مسکونی نسقی بدون 

 پروانه درحال احداث درحد
سقف اول باارتفاع بدون کف سازي حدود 3/6متر با زیربناي حدود 95مترمربع با نوع 

اسکلت بتنی که عرصه ان حدود 110مترمربع بوده وبا عنایت به اینکه براساس طرح تفصیلی 
کال درتعریض خیابان 45متري

اتی قرار داشت وبصورت مازاد برتراکم    وچون درحال احداث بود  نوع استفاده ان  
نامشخص  بود که برابر صورتجلسه بد وي وتجدید نظر مورخه 92/2/28 کمیسیون محترم 

 ماده صد بدلیل عدم رعایت طرح
تفصیلی واصول شهرسازي  محکوم به تخریب بنا گردیده بود ومتعاقب ان از طریق دیوان 
عدالت اداري  پیگیري نموده وبرابر صورتجلسه مورخه 95/9/9 کمیسیون محترم ماده صد 

اعالم شده که درخصوص طرح
تفصیلی جدید از مشاور استعالم گردد که استعالم فوق انجام شد ودر پاسخ ذکر گردید که  
قراردارد  وبرابر   M114 براساس طرح تفصیلی جدید  قسمتی در تعریض وباقیمانده درپهنه

خط پروژه اصالحی پیوست
وانعکاس ملک برروي آن   بسطح 4/86 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی  
برروي آن  می باشد وبا عنایت به مساحت باقیمانده تراکم همکف 80% وتراکم طبقات 120 % 

که از بناي احداثی بسطح
مترمربع درحد تراکم وبسطح 5/58  مترمربع مازاد برتراکم می باشد  وبا توجه به   87/31 
وضع موجود مالک اقدام به تبدیل ملک به دو باب مغازه را نموده که از یکباب آن به عنوان 

 پست بانک با زیربناي 47/96
مترمربع که  براي دفترپیش خوان به ازاي هر 50 مترمربع نیاز به دو واحد پارکینگ ( یکواحد 
موظف ویکواحد براي مراجعین ) درنتیجه کسري دو واحد پارکینگ تجاري دارند . وباب 

 دیگر لوازم خانگی بازیربناي
مترمربع داراي تابلوي تبلیغاتی به ابعاد 2/5 ×1 متر با قدمت سال 1397 که یکواحد  44/93

. کسري پارکینگ براي این مغازه دارند  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی 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 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
43,200,000(چهل و  سه میلیون و  دویست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 24  1.5
 

1200000  , 1390 احداث بناي جداساز 1399/04/23 3/99/25374 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 
ارشاد 

مجتمع خانه 
هاي 

استانداري 
جنب بلوك 

1

3-3-10072-29-1-2-0 141

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده طبق سند مالکیت بصورت یک واحد آپارتمان داراي بالمانع  
89/4/8  می باشد شهرداري بشماره3/33/33446

مالک بدون اخذ مجوز اقدام به انجام تعمیرات (تعویض درب و پنجره هاي داخلی،اجراي نرده 
.راه پله و نماسازي ساختمان) نموده است

ضمنا در محوطه حیاط سایبان فلزي به قدمت احداث حدودي 8 سال (احداث سال 90 ) 
بمساحت حدود 24 متر مربع (بدون اخذ مجوز) موجود بود

ضمنا باستناد خط پروژه شماره 736 موجود در سیستم  بسطح حدود14/11متر مربع از 
عرصه مشاعی ملک در مسیر تعریض معبر 12 متري حد غرب قرار دارد

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر توسعه مسکونی و 

احداث سایبان با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 

به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 88,200,000(هشتاد و  هشت 
میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28  2.5
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/04 3/99/25375 بدوي بلوار  
انصاري- 
  پارس3

3-3-10053-19-1-0-0 142

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

6.8  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب خانه به مساحت **--**
 عرصه 126.75مترمربع

که از بابت اعیان یک طبقه ویالئی داراي بالمانع شماره 3/33/31956مورخ **--**
.81/12/11 می باشد

.تغییراتی مشاهده نگردید**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده اقدام به توسعه بناء مسکونی با مصالح **--**

 بنائی به مساحت 10 متر مربع
احداث سایبان فلزي در حیاط جهت تامین پارکینگ به مساحت 18متر مربع با **--**

 مصالح فلزي
.همراه با تعمیر ات کلی  بناء  بدون مجوز نموده است**--**

121می باشد(R80-%75 با توجه به کاربري ملک بر روي طرح تفضیلی کاربري ملک**--**
%) بنابراین اعیان توسعه داده شده مسکونی10 مترمربع  داخل تراکم و

.سایابان به صورت احداث بناي جداساز به مساحت 18مترمربع می باشد**--**
 %سطح اشغال موجود ملک 81.70% و سطح اشغال مجاز 75**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2175 به مساحت 6.8مترمربع  از عرصه در تعریض **--**
کوچه 8متري حد جنوب قرار دارد.(3مترمربع اعیان پارکینگ و 3.8مترمربع عرصه)

عدم رعایت عقب نشینی عرصه به مساحت 3.8مترمربع و اعیان پارکینگ به **--**
 مساحت 3مترمربع

با توجه به ضوابط قدیم فاقد کسري پارکینگ**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

142

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 11.85 مترمربع، 

تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 0.5 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 223,510,000
(دویست و  بیست و  سه میلیون و  پانصد و  ده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 36.05  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/25 3/99/25382 بدوي خ فلسطین 
شهرك 

فرهیختگان 
ك دوم 
 قطعه

3-2-10224-296-1-0-0 143
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره   3/98/5  - 98/02/18 بصورت 2.5    -

  طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي
.  کلی 316.55  متر مربع  مربع صادر گردیده است   -

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 72.65 %  مورد استفاده 69.97 % -      -
  % %  -    -   طبقات  ؛   145.30  %  مورد استفاده  139.93

   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -

:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  78.23 %  -   تراکم طبقات  ؛  156.45   ------  

 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  11.85 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح 23.70  متر مربع (هر طبقه  -2

 بسطح حدود 11.85  متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در طبقه اول و دوم هر کدام بسطح   -4

 0.25 متر مربع .(عرض راه  پله 1.1 متر )
 انباریب بیش از 5 متر مربع در همکف بسطح 0.51 متر مربع (درآمدي ) -

---------------------------------------------------------
 . کاهش زیرشیروانی بسطح  0.85 متر مربع -

رعایت پارکینگ گردیده است . (الزم بذکر است که پارکینگ شماره یک در نقشه بردراي  -
پیوست  پس از تست عملی در محل با حضور مدیر محترم شهرسازي مورد تائید قرار گرفت  

( 
 . فضاي باز رعایت شده -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

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

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

در خصوص  تخلف 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 1399/04/30 3/99/25387 بدوي  
دیانتی-ماه
ي رودخان 
ارشاد  

فرعی 15

3-3-10070-12-1-0-0 144

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,397,203,200(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  هفت میلیون و  
دویست و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 142.54  3
 

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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 66مورخ **--**
 98/04/31 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 5واحد مسکونی

باز یربناي 696.5مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت  کاري می **--**
باشد(سربندي و دیوارچینی شده است) و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه 

 شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 45.06مترمربع در طبقه همکف (از این مقدار **--**

14.4مترمربع سایبان بتنی همگن جهت پارکینگ می باشد)
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم وسوم هر کدام  به مساحت 30.66**--**

مترمربع (مجموع سه طبقه 91.98مترمربع )
توسعه  بناء در زیرشیروانی به مساحت 5.5مترمربع به صورت توسعه انباري داخل **--**

 تراکم
.تعداد واحد ها از 5 به 6 واحد افزایش یافته است که یک واحد افزایش دارد**--**

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد  پارکینگ  شماره 1و 2 با هم  در تزاحم هستند **--**
( درب پارکینگ اجرا نشده است)

.رعایت فضاي سبز بر اساس پروانه در زمان پایانکار الزامی است**--**
.بر اساس ضوابط زمان پروانه 43.56مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند**--**

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.سطح اشغال همکف از 64.99% در زمان پروانه به 77.54% افزایش یافته است**--**

***************------*********************
از بابت موارد فوق داري راي کمیسین تجدیدنظر به شماره 25756مورخ 99/06/05**--**
مبنی بر جریمه می باشد (افزایش واحد از شمول تباصر ماده صد خارج و به رد آن راي صادر 

شده است)
تغییرات جدیدي مشاهده نشد.(ساختمان در مرحله نازك کاري)**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 9 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 62183

مورخ 99/4/15و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1,620,000(یک 

میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 9  0.1
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/21 3/99/25391 بدوي میدان  
جانبازان 
بلوار امام 
رضا (ع)  
شهید 
رجایی

3-2-10247-46-1-0-0 145

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده برابر سند به صورت عرصه واعیان زرمین محصور به مساحت 108.50
  متر مربع می باشد

 باستناد خط پروژه شماره 1844 به سطح 29.43 متر مربع در تعریض می باشد *-*
داراي بالمانع به شماره 3/33/60115 به تاریخ 91/01/26  و 3/33/511741 به تاریخ  *--*

 97/02/18 می باشد

مالک اقدام به احداث یک چشمه اطاق به مساحت 9 متر مربع با مصالح بلوکی با قدمت  *-*
 سال 1398 نموده است

واقع شده است  R112 ملک در کاربري *---*
 اعیان داخل تراکم می باشد *----*

 تاریخ تخلف به سال 1398 می بشد *-----*

متقاضی ،  مالک پالك ثبتی 91/843 در حد غرب ملک مورد بحث نیز می باشد که  *---*
طی بازدید مشخص گردید با تخریب دیوار مابین دو پالك و یکی نمودن اعیان پلک ثبتی 

 91/843 با ملک مورد نظر، به صورت یکجا مورد استفاده قرار داده است
الزم به توضیح می باشد اعیان پالك ثبتی 91/843 داراي بالمانع به شماره  *-----*

 3/33/7865 به تاریخ 79/04/12 می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیمی می گردد *------*

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت ، به منظور 
تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 
صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره   ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 

مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 8.878.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
1,775,600,000(یک میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50.73  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/04/22 3/99/25392 بدوي بوستان  
ملت بلوار 
احمدزاده - 
ك  آزاده - 
ك شهید 
علیزاده

3-2-10095-1-1-0-0 146

شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید. ردتخلف  0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 1,240,000,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل میلیون ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 200  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت تک برگی به **--**
  مساحت عرصه 246/9مترمربع

داراي پروانه تجاري متمرکز  به شماره 189مورخ 97/12/25به صورت بازار تجاري **--**
به صورت 4 باب مغازه  بهمراه  فضاي پارکینگ با مساحت کلی 236/3مترمربع که در زمان 

  بازدید در
حد اتمام نازك کاري بوده و با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي  **-**

مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد
بسطح 2/25 متر مربع کاهش زیربنا در ساختمان دارد همچنین بسطح 50/73 متر  **--**

مربع از فضاي پارکینگ به 5 باب مغازه تبدیل شده است
با توجه به خریداري یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه و  **--**

تعداد کل مغازه ها که 9 باب است 8 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
گزارش ناظر ساختمان به تاریخ 98/11/02 ثبت شهرداري منطقه سه گردیده است  **--**
در مغازه شماره 8 مالک بر خالف ضوابط معماري و شهرسازي اقدام به بازگشایی  **--**

درب بر روي پخ نموده است
سطح اشغال مجاز 100 و سطح اشغال موجود با توجه به متراژ زمین باقیمانده برابر با **--**

98/72% می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 2200 پیوست رعایت عقب نشینی گردیده است**--**

 .مراتب جهت بررسی تخلفات مذکور  به حضور تقدیم می گردد**--**
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در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر احداث 
بناي بدون مجوز با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم 

به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 441,068,000(چهارصد و  
چهل و  یک میلیون و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 284.56  0.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 3/99/25405 بدوي خیابان 
شهداء 
انتهاي 
کوچه 
متحدین

3-3-10241-26-1-0-0 147

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر فروشنامه  و نقشه برداري ارائه شده عرصه 
 ملک به سطح 114 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي یک واحد مسکونی در  *----*
 همکف و با  مصالح بتنی  می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

 فضاي سبز G112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
با توجه به قرار گیري ملک در کاربري فضاي سبز و  نسقی بودن ملک ، امکان  *------*

 تهیه خط پروژه میسر نبوده است
فضاي سبز و برابر ضوابط کل اعیان  G112  برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري *-------*

 به صورت خارج تراکم  به سطح 284.56 متر مربع می باشد
عایت دو واحد پارکینگ مسکونی  و داراي یک واحد کسري پارکینگ  *--------*

مسکونی می گردد
 فاقد راه پله به بام می باشد *---------*

 فاقد اشرافیت با توجه به عرض 2 متر حیاط خلوت سراسري می باشد *--------*
داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/24676 به تاریخ  *---------*

 99/02/14 مبنی بر گزارش بهنگام و تهیه عکس از محل مورد نظر می باشد

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد  به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بهداشتی و شهرسازي ، قرار 

ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 53666 
مورخ 99/4/4 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی و 

شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 152,241,000(یکصد و  پنجاه و  دو میلیون و  دویست و  چهل و  یک هزار ) ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 49.11  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/28 3/99/25406 بدوي شهرك   
فجر  

پیرکالچاي 
پشت 

 کالنتري 15

3-1-10284-34-1-0-0 148

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/193 مورخ 97/12/25 در 2/5 
طبقه ( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 375/12 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 16/37 متر مربع می باشد *--*

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 32/74 متر مربع  *---*
  (هر طبقه بسطح 16/37 متر مربع) می باشد

در زیرشیروانی بسطح  3 متر مربع کاهش زیربنا دارد  *----*
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 71/03 % و سطح اشغال موجود برابر با 80/40% می  *----*
باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/05/05 شروع عملیات  را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت می گردد *--------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
358,670,000(سیصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار ) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 57.85  2
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/28 3/99/25407 تجدید 
نظر

بوستان  
ملت - 
شالکو 

احمدزاده 
طالبی

3-2-10090-26-1-0-0 149

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بهداشتی و شهرسازي ، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 2881 مورخ 
99/2/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی ، عرض 
حیاط خلوت ، عدم اشرافیت به ملک مجاور ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی 
گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي 
به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 40,647,200(چهل میلیون و  

ششصد و  چهل و  هفت هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 131.12  0.1
 

3100000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/04/28 3/99/25407 تجدید 
نظر

بوستان  
ملت - 
شالکو 

احمدزاده 
طالبی

3-2-10090-26-1-0-0 149

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

19.96  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامادر اجراي تصمیم مورخه 98/4/19 کمیسیون محترم ماده صد  مکان ارائه شده توسط 
 متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه حدود  183/85 مترمربع می باشد
که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه 

 : دریکواحد مسکونی بازیربناي
همکف بصورت مسکونی بسطح 122/79 مترمربع که از مقدار فوق بسطح 8/4 مترمربع  -1
بصورت فضاي مسقف وسرویس بهداشتی درحیاط خلوت بوده که رعایت عرض دو متر از 

 دیوار
مقابل نگردیده واز دو متر درحد شمال غربی به 1/3 متر ودرحد جنوب غربی به یکمتر 

 . کاهش ودرهمکف فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد
طبقه اول بصورت مسکونی بازیربناي 66/18 مترمربع  با واحد تحتانی بصورت یکواحد  -2
مسکونی که رعایت عرض دو متر از دیوار مقابل نگردیده واز دو متر درحد شمال غربی به 

1/3 متر ودرحد
جنوب غربی به یکمتر کاهش ودراین طبقه داراي  اشرافیت به پالك   مقابل می باشد با نوع  
اسکلت بتنی وقدمت سال  1397  را نموده وبراساس  ضوابط  وزیربناي باالي 180 مترمربع 

 ضوابط کسري دو
واحد پارکینگ مسکونی  دارند . ضمنا برابر خط پروژه شماره 403  کوچه بصورت بن بست   
8 متري وبسطح 19/96 مترمربع از عرصه داراي عقب نشینی  می باشد . وبا عنایت به موارد 

مطروحه وقرار گرفتن
سطح اشغال مجاز همکف 70% مورد استفاده 74/9% وتراکم طبقات   R121 ملک درپهنه 

 براساس تراکم پایه 80% مورد استفاده 116/3% واز کل بناي احداثی بسطح 57/85مترمربع
مازاد برتراکم وبسطح 131/12 مترمربع درحد تراکم می باشد . همچنین  با توجه به اینکه 
ملک فوق توسط شهرداري پلمپ گردیده  وبا توجه به اینکه درحد اتمام عملیات است 

گزارش
فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک گزارش گردیده است وبازدید وتعرفه  

  .  ملک از داخل امکانپذیر نمی باشد   مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 38140 مورخ 99/3/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 700.674.000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 140,134,800(یکصد و  چهل 

میلیون و  یکصد و  سی و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 
می نماید . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات 

اقدام نماید .

جریمه 50.5  0
 

65000  , 1365
 , 1397

عدم رعایت عقب نشینی 1399/04/23 3/99/25408 بدوي میدان 
جانبازان 
بلوار امام 

رضا نرسیده 
به کلینیک 
امام رضا 
(ع) جنب 
لوازم یدکی 

هادي

3-2-10287-4-1-0-0 150

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده  توسط   متقاضی  طبق فروشنامه ارائه شده بصورت نسقی  بصورت 
 یکباب مغازه بمساحت عرصه  30 متر مربع  میباشد

که طبق  سایت  پالن  و پالن معماري ارائه شده توسط متقاضی   مساحت عرصه و مغازه 
مذکور  بسطح 30/29 متر مربع  از نوع اسکلت فلزي با قدمت سال 1365 ( قبض برق ) 

 میباشد
که از بابت  احداث آن مدرکی ارئه ننموده است.  که متعاقباً  در سال 1397 با توجه به 

گزارش ناحیه 1 و تصاویر موجود در پرونده خالف اقدام به تعمیرات کلی( تعویض سربندي )
.مغازه و افزایش ارتفاع مغازه و احداث بالکن  بسطح 19/50 متر نموده است 

با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ میباشد. مغازه با فعالیت فروش  لوله و لوازم 
.بهداشتی ساختمانی و  داراي  تابلو به ابعاد حدود  1/20 * 3 متر میباشد

کاربري طرح تفصیلی قدیم بصورت تجاري همجوار با مسکونی تراکم متوسط میباشد و بر 
 321( کارگهاهی تولیدي تجاري ) میباشدS اساس طرح تفصیلی جدید در کاربري

.و با توجه به کاربري کالً خارج از تراکم میباشد
با توجه به خط پروژه 317 بسطح   متر مربع از 0/71  متر مربع عرصه مشتمل بر اعیان در 

.تعریض خیابان 45 متري  قرار میگیرد
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 3/98/23308 مورخ 1398/08/14 

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

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

برابر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1030 مورخ 89/02/21 صرف 
اقدام به دیوار کشی  تخلف محسوب نمی شود و از مصادیق ماده 100 قانون شهرداري 

نمی باشد.

ردتخلف 28  0
 

1100000  , 1399 دیوار گذاري 1399/06/24 3/99/25419 بدوي دیانتی 
کوچه 

فخرایی بن 
بست دوم

3-3-10312-243-1-0-0 151

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده  توسط نماینده خالف ناحیه  2 بر اساس مشاهدات بیرونی و عدم 
:حضور مالک  بصورت

یک قطعه زمین نسقی بمساحت تقریبی  50 متر مربع که مالک  بدون اخذ مجوز اقدام به 
.دیوارگذاري بطول حدود 28متر را به ارتفاع حدود 2 متر  با قدمت سال 1399 نموده است
جهت مشخص شدن مقدار عقب نشینی نیاز به ارائه نقشه برداري وضع موجود  از سوي 

.مالک وانعکاس ملک بر روي خط پروژه میباشد
باتوجه به غیابی بودن گزارش , و عدم وجود نقشه و مدارك مورد نیاز شهرداري ,   ***

مساحت هاي  و طول هاي اعالمی
بصورت حدودي میباشد و  گزارش دقیق پس از ارائه مدارك الزم از سوي متقاضی  اعالم   

.میگردد
 .مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2.5 به 2.25 برابر 

ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  947,494,800(نهصد و  چهل و  هفت میلیون و  چهارصد و  نود و  

چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 125.33  2.25
 

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

1399/05/13 3/99/25445 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 
ارشاد  
دوستان

3-3-10031-3-1-0-0 152
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/10 به تاریخ 98/02/30 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 483.46 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*
عملیات ساختمانی در مرحله اتمام نازك کاري می باشد *-----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 22.74 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 68.22 مترمربع ( هر طبقه به سطح 22.74  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 8.14 متر مربع و در  -3
مجموع طبقات به سطح 26.23 مترمربع ( در طبقات اول و دوم هر طبقه به سطح 8.63 متر 

مربع  و طبقه سوم به سطح 8.97 متر مربع   )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره کد 
 پیگیري گزارش  3005  به تاریخ 98/04/10  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
برگه شروع عملیات شهرداري به تاریخ 98/12/17 ثبت شده دردفتر شهرداري می  *---*

 باشد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *-----*
باتوجه به طول بر ملک ، مجاز به نصب 2 درب به طول 3 متر بوده و با توجه به  *------*
اینکه پارك حاشیه اي در زمان پروانه رعایت نمی گردیده ، 2 درب به طول هاي 5 و 2.7 متر 

 تعبیه شده است
برابر ضوابط درآمدي با توجه به افزایش طول درب ماشین رو به طول 1.70 به  *--------*

جهت تردد راحت خودرو یک واحد خودرو  مشمول ضوابط ماده 65 دفتر چه عوارض 
 درآمدي  می باشد

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 70 % ------  *------*
% استفاده کنونی  84.58

تراکم مجاز : 210 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 210 % -------  *---------*
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% استفاده کنونی  253.73
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 1 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 52,500,000(پنجاه و  دو 
میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

2100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/28 3/99/25447 بدوي بلوار 
خرمشهر 
کوجه طالب 
سربازي 
کوچه 
دوازدهم 
انتهاي 

فرعی دوم

3-3-10381-69-1-0-0 15
3

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي 

، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 
54065 مورخ 99/4/4 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی 
، بهداشتی و عدم اشرافیت به ملک مجاور ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 11,201,400(یازده میلیون و  دویست و  یک هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 53.34  0.1
 

2100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
29,358,000(بیست و  نه میلیون و  سیصد و  پنجاه و  هشت هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 13.98  1
 

2100000  , 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 احتراماً پالك نسقی  تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده **--**
 73.82مترمربع که وضع موجود مشتمل بر یک دستگاه ساختمان ویالئی

به مساحت حدودي 67.32مترمربع می باشد  (11مترمربع پیلوت و بقیه یک واحد **--**
مسکونی)

ساختمان نیمه کاره  در حال احداث با مصالح بلوکی و شناژ افقی و قائم می **--**
باشد.(در زمان بازدید در مرحله سربندي )

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
با توجه به خط پروژه شماره 595 فاقد عقب نشینی از بن بست 4متري حد غرب **--**

.می باشد
با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی 71.12مترمربع ملک کاربري **--**

.(فضاي سبز) قرار  دارد g113 مابقی به مساحت 2.7مترمربع در کاربري , r112 مسکونی
از مساحت عرصه مسکونی به مساحت 71.12 مترمربع تراکم مجاز 75-100 بنابراین **--**
.53.34مترمربع داخل تراکم و مابقی به مساحت 13.98مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

سطح اشغال موجود 91.19% بر اساس عرصه اولیه**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضو رتقدیم می گردد**--**

15
3

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی و به موجب نظریه کارشناسی شماره 54712 
مورخ 99/04/05 مبنی بر تایید استحکام بناي طبقه مازاد با اعمال ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم همکف و 
طبقات و طبقه مازاد، راي به جریمه به مبلغ 2,445,414,000(دو میلیارد و  چهارصد و  

چهل و  پنج میلیون و  چهارصد و  چهارده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 367.13  2
 

3360000  , 1397
 , 1398

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/23 3/99/25451 تجدید 
نظر

رسالت  
استخر 
حقیقت 
جوي  بن 
بهار

3-2-10181-182-1-0-0 154

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 3  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

توضیحات بازدید  بدون بازدید صرفا جهت فرم تحلیل درامدي**--**
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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 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/06/15 3/99/25457 بدوي خ فلسطین  
کوچه 

شریفیان  
  بن بست رز

3-2-10176-24-1-0-0 155

با توجه به پذیرش سایبان و حکم جریمه باستناد گزارش کارشناسی شهرداري موضو 
دو واحد کسري پارکینگ منتفی میگردد.

ردتخلف 50  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات و سایبان در همکف 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 1,408,145,400
(یک میلیارد و  چهارصد و  هشت میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار و  چهارصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 148.62  3
 

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

کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/35  - 98/03/28 بصورت 3   -

  طبقه  بر روي پیلوت  در 4  واحد مسکونی با زیربناي
.  کلی 784.69 متر مربع  مربع صادر گردیده است   -

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 65% مورد استفاده 64.99 % -    -       -
  % -   طبقات  ؛   195 % مورد استفاده  194.99

   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   
عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -

:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  84.03%   -   تراکم طبقات  ؛  231.52   ------  

 - اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  28.79 متر مربع -1
اضافه بنا در همکف بصورت احداث سایبان  بسطح 14.01 متر  مربع  در حیاط جنوبی   - 2
جهت تامین 2 واحد پارکینگ که در صورت عدم صدور راي جریمه توسط کمیسیون محترم 

 . ماده صد داراي 2 واحد کسري پارکینگ خواهد بود
(در صورت تایئد سایبان توسط کمیسیون محترم داراي یک واحد کسري پارکینگ   -

 درآمدي بدلیل تزاحم پارکینگ شماره 1 با 6 خواهد بود . )
رعایت حداقل 2 متر عرض حیاط در قسمت جنوب شرقی نمیگردد . (با عرض 1.19 متر  -

 اجرا شده و در همکف فاقد اشرافیت است )
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح 61.02  متر مربع (هر  -3

 طبقه بسطح 20.34  متر مربع)
تبدیل تراس (افتابگیر ) به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم مجموعا بسطح  -4

 35.25  متر مربع (هر طبقه بسطح 11.75 متر مربع )
 . افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 9.55 متر مربع -5
 . افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 6 واحد - 6

- - - - - - - - - - -
 - - بسطح 73.85 متر مربع کسري فضاي باز  - - -

 - - - - - - - - -
 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص تراکم اعطایی با توجه به اینکه مشمول تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
نمی باشد لذا قابلیت رسیدگی نداشته و به رد آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 31.04  0
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/05/13 3/99/25461 بدوي امین  
الضرب  
داوودزاده

3-2-10071-415-1-0-0 156

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 647,808,000(ششصد و  چهل و  

هفت میلیون و  هشتصد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 96.4  2
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 80 به تاریخ 96/04/04  به صورت 3.5 طبقه و در 3  واحد مسکونی با 

زیربناي 422.09 مترمربع می باشد
 پروانه اشاره شده در تاریخ 97/04/06 تمدید گردید *---*

با توجه به عدم اعالم شروع عملیات ساختمانی ثبت شده در سیستم شهرداري ،   *----*
 پروانه فاقد اعتبار می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در  *-----*
مرحله اتمام سفت کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 20.37 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 73.77 مترمربع ( هر طبقه به سطح 24.59  -2
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.49 متر مربع و در   -3
مجموع طبقات به سطح 1.77 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.59 متر مربع  )

در هنگام صدور پروانه به سطح 31.04 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد *-*
 

برگه شروع عملیات ساختمانی ( فرم شهرداري ) ثبت شده در تاریخ 98/11/20 می  *--*
 باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *---*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *------*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو  برابر نقشه هاي  *-------*
 ارائه شده می گردد ( در محل اجراي نشده است  ) ---- ( یک لنگه درب به طول 4 متر )

ساختمان احداثی مشمول ضوابط رعایت ضوابط فضاي سبز و باز جاري نمی  *---------*
گردد

 رعایت تعداد پارکینگ می گردد *----------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
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 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  50 % + 2.5 % تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*

% زمان پروانه 51.36 % ------ استفاده کنونی  64.12
تراکم مجاز : 120%  + 7.5 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*

% زمان پروانه 146.39 % ------- استفاده کنونی  192.36
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده در خصوص  تبدیل مسکونی به دفتر نمایشگاه به مساحت 
44.29 مترمربع، تبدیل محوطه به محوطه تجاري بر خالف مدلول پروانه ساختمانی و 

توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه صدرالذکر مبنی بر نقض راي 
تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري، 

قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره 
ش ر-209441 مورخ 98/11/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز  مبنی بر اعالم 
سال 1393 به عنوان سال وقوع تخلف، هرچند بناي قدیمی از از سالهاي قبل در ملک 

وجود داشته لکن با توجه به اینکه بناي قدیمی در سال 92 تخریب و با اخذ پروانه 
اقدام به احداث بناي حاضر نموده، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,230,000,000(یک میلیارد و 

 دویست و  سی میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 253.43  0
 

780000  , 1393 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1399/04/25 3/99/25470 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
روبروي 
کوي امام 
 رضا

3-3-10216-7-1-0-0 15
7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان شناسایی شده در راستاي طرح ساماندهی امالك تجاري واقع در **--**
رینگ کمربندي مدرس - خرمشهر ، داراي  پروانه مسکونی یک طبقه  به شماره 325مورخ 

92/12/26 
در یک واحد مسکونی به مساحت 61.95مترمربع که  در زمان بازدید در حال **--**

استفاده  بصورت نمایشگاه اتومبیل شهریار (داراي تابلو  به ابعاد 1.2*10 متر)  و پروانه فاقد 
:اعتباربوده و  موارد تخلف بشرح ذیل میباشد

تبدیل 44.29 مترمربع بناي مسکونی  به دفتر نمایشگاه اتومبیل در سال 93 **--**
تبدیل محوطه به محوطه تجاري به مساحت 209.14 مترمربع در سال 93**--**

.با توجه به ضوابط رعایت پارکینگ مورد نیاز در فضاي باز جهت پارك 6 اتومبیل می گردد -
رعایت عقب نشینی مطابق پروانه نگردیده است و عرصه در تصرف ملک مطابق سند می  -

.باشد
در حد جنوب داراي درب ماشین رو به پالك مجاور می باشد(در زمان بازدید مسدود -

.گردیده بود)
مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد.(پورحسن)*

15
7

با توجه به محتویات پرونده با عنایت به کاربري ملک ، به استناد تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 125 متر مربع به 

پرداخت یک دهم ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف بمبلغ  687,500(ششصد 
و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد 

.

جریمه 125  0.1
 

55000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/13 3/99/25518 بدوي جاده انزلی  
بلوار انزلی 

هالل5

3-3-10457-2-1-0-0 15
8

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

 0
 

1800000  , 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
  نسقی و برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 233.43 متر مربع می باشد

 داراي اعیان احداثی به صورت یک باب مغازه و واحد منزل ویالیی می باشد *--*
اعیان مسکونی با دقمت سال 1360 باستناد فیش برق ارائه شده و با مصالح بلوکی  *---*

 می باشد
 اعیان تجاري احداثی با قدمت سال 1398 و با مصالح بتنی می باشد *----*

ساختمان مسکونی در حال بهره برداري و در خصوص  واحد تجاري عملیات  *-----*
ساختمانی به اتمام رسیده است

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
 R112 - کاربري ملک در زمان وقوع تخلف ( اعیان تجاري )  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 1075 به سطح 43 متر مربع از ملک در تعریض معبر  *------*
10 و 8 متري واقع شده که ازان مقدار به سطح 28 متر مربع از اعیان مسکونی و 5 متر مربع 

  از اعیان تجاري می باشد
  R112 برابر ضوابط طرح تفصیلی و نیز با توجه به واقع شدئن ملک در کد پهنه  *-------*

: و برابر ضوابط
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 79.52 -1

 اعیان تجاري به سطح 26.44 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد -1
 اعیان مسکونی به سطح 125 متر مربع داخل تراکم  -2

 برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -3
 اعیان مسکونی مشموبل تامین پارکینگ مسکونی نمی باشد *-*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

15
8
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 2 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم مجاز ، با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی 

دادگستري به شماره 71356 مورخ 99.04.25 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 22,115,400(بیست و  دو میلیون و  یکصد و  پانزده هزار و  چهارصد) 
ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 71.34  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/29 3/99/25519 بدوي بلوار 
خرمشهر 
بلوار وارش 
ك ششم

3-3-10415-81-1-0-0 159

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
377,859,000(سیصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  نه هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد

جریمه 81.26  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه و 
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 105.03 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت ویالیی - دوبلکی بر روي کرسی  و در  *----*
 یک واحد مسکونی با مصالح بتنی  می باشد

 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

 می باشد  R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
 باستناد خط پروژه شماره 941 فاقد عقب نشینی در معبر 8 متري  می باشد *------*

برابر طرح تفصیلی به سطح 82.25 متر مربع از عرصه ملک در کاربري  *-------*
  G112 و باقی مانده عرصه به سح 22.78 متر مربع در کاربري  R 112 مسکونی و در کد پهنه

  فضاي سبز و پارکها واقع شده است
اعیان احداثی در کاربري مسکونی و باقی مانده عرصه و فضاي باز زمین در  *--------*
واقع شده است و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز تراکم گیري   G112 کاربري

:  برابر عرصه در محدوده کاربري مسکونی محاسبه خواهد شد
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 88.27 -1

همکف به سطح 61.69 متر مربع در حد تراکم  و به سطح 10.91 متر مربع به صورت  *-*
 خارج تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 185.53 -2
در نیم طبقه به سطح 9.65 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح 70.35 متر  *--*

 مربع به صورت خارج تراکم  می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی در فضاي باز  می گردد  *---*

 شیب بندي حد غرب به زمین بایر به صورت ژاپنی می باشد *-----*
ملک در حریم اطالعات واقع شده است *------*

ملک فاقد بازشو به محدوده اداره اطالعات می باشد *--------*
مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص احداث بناي بدون مجوز، 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-25837 مورخ 
99/02/24 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به 
اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 15,133,800(پانزده میلیون و  

یکصد و  سی و  سه هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 93.41  0.1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/01 3/99/25520 بدوي خ شهدا آج 
بیشه 
روبروي 

پمپ بنزین 
پور صادق 
فرعی 2 

سمت راست

3-3-10352-207-1-0-0 160

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 165,000,000(یکصد و  

شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 112 متر  -

 . مربع
وضع موجود مشتمل بر اعیان یک اشکوبه با مصالح سنگ بلوك  که بدون مجوز شهرداري  -

 . با قدمت سال 1396  احداث گردیده است و در مرحله نازك کاري میباشد
طبق نقشه معماري ارائه شده داراي عرصه بسطح 119.36 متر مربع و اعیان بسطح حدود  -

 . 73.41 متر مربع
 . سایبان  بسطح حدود 20 متر مربع -

 .  یک واحد  کسري پارکینگ  -
برابر خط پروژه پیوست  بشماره 905  بسطح حدود 0.29 مترمربع در تعریض پخ گذر هاي   -

 . 10 متري قرار دارد
 . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی -

  . %تراکم مجاز  70 -
 . %مورد استفاده 61.65  -

 . اعیان داخل تراکم -
 . سایبان جزء سطح اشغال محاسبه نگردیده -

برابر استشهادي محلی(پیوست )  که به تائید انجمن اسالمی مسجد صاحب الزمان آج  -
  . بیشه رسیده است , تاریخ شروع  احداث بنا مورخ 1396/01/26 اعالم گردیده است

 .  مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی -
 . مراتب جهت صدور دسترو تقدیم میگردد -

160

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی بصورت سایبان  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 35,640,000(سی و  پنج میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 40  2
 

445500  , 1384 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/13 3/99/25524 بدوي  
سرچشمه-ا
یزدوست  
پرستو2

3-2-10171-80-1-0-0 161

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
باب خانه به مساحت 346مترمربع  قطعه دوم تفکیکی

وضع موجود به صورت یک باب خانه ویالئی به مساحت حدودي اعیان 140 مترمربع **--**
.می باشد که از بابت آن داراي بالمانع شماره 3/33/16667مورخ 81/06/31می باشد

با توجه به بازدید انجام شده اقدام به احداث بدون مجوز سه قسمت  سایبان فلزي **--**
جهت پارکینگ و سرپوشیدگی به مساحت حدودي 40مترمربع با قدمت حدودي سال 84 

.نموده است
با توجه به خط پروژه شماره 717 به مساحت حدودي 11.30مترمربع از عرصه  در **--**

تعریض کوچه 10متري حد شرق و با توجه به خط پروژه شماره 305به مساحت 18.67
 مترمربع از عرصه

در تعریض بن بست 6متري اصالحی در حد غرب قرار دارد.در مجموع 29.97**--**
 مترمربع از عرصه در تعریض

می  R121 کاربري عرصه در طرح قدیم مسکونی با تراکم متوسط و درطرح جدید**--**
.باشد

.سطح اشغال موجود ملک 56.95% بر اساس عرصه اصالحی و مجاز 60% می باشد**--**
.با توجه به ضوابط قدیم رعایت پارکینگ می گردد**--**

.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

161

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز با توجه 
به عدم ضرورت  قلع بنا و ارائه گواهی استحکام بنا از مهندس ناظر به شماره نظریه 
68565 مورخ 99/4/22  راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
124,647,600(یکصد و  بیست و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل و  هفت هزار و  

ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 405.96  0.1
 

700000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/30 3/99/25527 بدوي بلوار 
خرمشهر 
کوچه 
پاییزان 
خیابان 

غدیر کوچه 
 صدف

3-3-10312-58-1-0-0 162

 به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي 
مسکونی مازاد بر تراکم ، با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 20,580,000

(بیست میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.

جریمه 9.8  3
 

700000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص عقب نشینی عرصه، مقرر گردید شهرداري برابر ضوابط و مقررات خویش 
عمل نماید.

رعایت عقب 
نشینی

15.2 3100000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 283 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه 280.36مترمربع **--**
.مشتمل بر ساختمان دو طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی  می باشد

که در زمان بازدید طبقه اول در مرحله بهره برداري و طبقه دوم در مرحله سفت  **--**
.کاري  می باشد

با توجه به نقشه ارائه شده همکف مشتمل بر پیلوت به مساحت 115.7مترمربع راه **--**
پله 12.5مترمربع( 128.20مترمربع)

.طبقات اول و دوم  با زیربناي 128.2مترمربع هر کدام یک واحد مسکونی می باشد**--**
112قرار r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**

(%دارد.(100-65
.سطح اشغال موجود ملک 48.34% و مجاز 65% می باشد**--**

طبقه همکف  و طبقات اول و دوم همه داخل تراکم می باشند اما 9.8مترمربع **--**
.انباري زیرشیروانی بیشتر از 5مترمربع و مازاد بر تراکم می باشد

.می باشد r112 کاربري عرصه**--**
.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

.ساختمان با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 96 می باشد**--**
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به انعکاس ملک بر روي خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 424 به مساحت 15.2مترمربع از عرصه در تعریض **--**

.کوچه 8متري حد شمال و 4 متري حد غرب قرار دارد
از بابت موارد فوق داراي راي جریمه در کمیسیون بدوي ماده صد می باشد.(در **--**

خصوص عقب نشینی برابر ضوابط خود عمل نماید)
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

162

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 ش ر-47052  مورخ99/03/26 مبنی بر ارزیابی دو باب 
مغازه به مساحت هاي 15 و 12 مترمربع جمعاً به مبلغ 1.890.000.000ریال که ضمن ابالغ 

به مالک و شهرداري منطقه و نامه عدم اعتراض  ،باستناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداریها راي جریمه با اعمال یک پنجم ارزش سرقفل به مبلغ 378,000,000(سیصد 

و  هفتاد و  هشت میلیون ) ریال صادر واعالم میگردد.

جریمه 54  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز 1399/05/06 3/99/25529 رسیدگ
ي 

 مجدد

جانبازان -  
بلوار 

خرمشهر  
کوي 

طالقانی-روب
روي بن 

بست چهارم

3-3-10211-12-1-0-0 163

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط مامور خالف ناحیه 2 , بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در 
یکواحد مسکونی بمساحت عرصه 262/30 متر مربع داراي بالمانع شماره 3/33/110219 
مورخ 1394/12/08 از شهرداري بوده که وضع موجود بدون مجوز اقدام به تبدیل بخشی از 
پیلوت به دوباب مغازه بمساحت هاي تقریبی12 و 15 متر مربع بوده و هردو مغازه فاقد عرض 

3 متر میباشند.یک باب داراي فعالیت شغلی مشاور امالك و تابلو بنر به ابعاد حدود 2.5
.تا زمان ارائه نقشه فاقد کسري پارکینگ و عقب نشینی.در1.5 متر

.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 

اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 
تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 694,176,000

(ششصد و  نود و  چهار میلیون و  یکصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال عینا تأیید می 
گردد .

جریمه 82.64  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/11 3/99/25530 تجدید 
نظر

بلوارمدرس  
 کوچه گل 
سرخ

3-1-10270-85-1-0-0 164

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

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی /
صادره به شماره 3/97/183 به تاریخ 97/12/22 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 348.74 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 20.66 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 61.98 مترمربع ( هر طبقه به سطح 20.66  -2

مترمربع )
افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد با توجه به تبدیل واحد دوبلکسی دوم و سوم به دو  -3

واحد مجزي
توسعه راه پله به بام به سطح 5.46 مترمربع -4

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی( ثبت  *-*
 اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10 متر  *--*
( 

رعایت دیوار حائل بام می گردد  *----*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *-----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *-------*
رعایت تعداد پارکنیگ برابر ضوابط می گردد *--------*

R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 0.23 % تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه  *------*
% 69.97 % ------ استفاده کنونی  87.28

تراکم مجاز : 210 % + 0.69 % تشویقی -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 209.91 % ------- استفاده کنونی  261.84

رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*------*
احتراما باستحضار می رساند در خصوص کلیه تخلفات ساختمانی اشاره شده در گزارش 
داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد بوده و تنها آیتم شماره 4 سهوا در گزارش و فرم 

تحلیل ورود اطالعات نگردیده است که بدین وسیله گزارش اصلح می گردد
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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 178,095,000(یکصد و  هفتاد و  

هشت میلیون و  نود و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.3  1.5
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/05/13 3/99/25538 بدوي پشت تازه  
آباد  

زمینهاي 
نهضت قطعه 

31 

3-2-10224-183-1-0-0 165

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

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/6  - 97/02/05 بصورت 2.5    -
طبقه در 2 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی   با زیربناي  کلی 326.71 متر مربع  مربع 

, صادر گردیده
.  و برابر شماره 555342  مورخ 98/09/16  تمدید گردیده است -

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 60 % مورد استفاده 60 % -    -    -      -
  % طبقات  ؛   120 % مورد استفاده  120

   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   
عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -

:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  67.69 %  -   تراکم طبقات  ؛  135.38   ------  

 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  12.58 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح 25.16 متر مربع (هر طبقه  -2

 بسطح 12.58 متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در  طبقات اول و دوم هر کدام 0.28  -4

 متر مربع . (عرض راه پله 1.10 متر )
---------------------------------------------------------

 . رعایت پارکینگ گردیده است -
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -

  . فضاي سبز و فضاي باز تامین میگردد -
 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

165

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از دو به سه واحد، با توجه به تامین 
پارکینگ هاي مورد نیاز، راي به ابقاء واحدها صادر و اعالم می گردد. راي اقلیت ( 

نماینده دادگستري ): با توجه به راي وحدت رویه شماره 608 مورخ 93/03/26 هیات 
عمومی دیوان عدالت اداري، نظر به  اعاده به مدلول پروانه  (دوبلکس ) دارند.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/15 3/99/25556 تجدید 
نظر

دیانتی  خ  
شهدا  ك 
نوري  کوي 

حافظ

3-3-10328-3-1-0-0 166
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09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هر طبقه به مساحت 14.01 مترمربع، 

اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 2.49 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 381,369,600(سیصد 
و  هشتاد و  یک میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 58.53  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/15 3/99/25556 تجدید 
نظر

دیانتی  خ  
شهدا  ك 
نوري  کوي 

حافظ

3-3-10328-3-1-0-0 166

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 13مورخ **--**
 98/03/07 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 2واحد مسکونی

باز یربناي 433.42مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 14.01مترمربع در طبقه همکف**--**
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم  هر کدام  به مساحت 14.01**--**

مترمربع (مجموع سه  طبقه 42.03مترمربع )
افزایش  بناء در زیرشیروانی به مساحت 2.49مترمربع **--**

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به3   واحد مسکونی**--**

مساحت فضاي سبز در حال حاضر  برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به **--**
نقشه ارائه شده قابلیت اجراي فضاي سبز بر اساس پروانه صادره  را دارند)

با توجه به ضوابط 17.16مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز بر اساس پروانه صادره **--**
.دارند

دار اي گزارش ناظر معماري به شماره 11215مورخ 89/09/16 وفاقد گزارش ناظر **--**
سازه  در خصوص اضافه بناء

.سطح اشغال همکف از 72.64% در زمان پروانه به 83.04% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 باب خانه بدون مجوز شهرداري، با توجه به قدمت بنا، و به استناد 

دستورالعمل شماره 8616/1/3/34 مورخ  71/04/28وزارت کشور، قابلیت طرح در 
کمیسیون ماده صد را ندارد.

ردتخلف 108.6  0
 

55000  , 1358 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/01 3/99/25560 بدوي دیانتی   
عظیمی - 
زارع

3-3-10117-17-1-0-0 167

در خصوص یک باب مغازه ، 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 شمارهش ر-63143 مورخ 99/04/16  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
750،000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 150,000(یکصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم 

می نماید.ضمناً در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري 
مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 12.98  0
 

55000  , 1358 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  برابر سندارائه شده به صورت ششدانگ اعیان 
یکباب خانه  و یکباب مغازه بانضمام دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه به مساحت 197/40 

.متر مربع می باشد
.در صفحه چهارم سند حدود مشخصات حد شرق و شمال فاقد حدود و مشخصات می باشد

بدون سابقه در  شهرداري می باشد*
برابر با نقشه برداري ارائه شده توسط مالک و ممهور به مهر نقشه بردار تخلفات به شرح ذیل 

:اعالم میگردد
 احداث یکبا بخانه به سطح   108.60 متر مربع  -1

 احداث یک باب  مغازه به سطح   12.98 متر مربع -2
مساحت عرصه برابر با 198/43 متر مربع می باشد-3

سال ساخت برابر با فیش برق ارائه شده 1358 است *---
باستناد خط پروژه شماره2117 مورخ 1398/11/05 در حد شرق و جنوب ملک  به  *---

 سطح حدودي  33/31 متر مربع در تعریض معبر 10 متري و پخ دو
.گذر 10 متري می باشد .که از این مقدار به سطح 17/85 مشتمل بر اعیان می باشد

112قرار دارد ( با توجه به طرح R با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري**
تفصیلی قدیم کاربري آن مسکونی بوده است )

.سطح اشغال مجاز همکف 70% و اجرا شده 73.63 % می باشد**--**
با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است **--**

.حالیه مالک درخواست پاسخ به استعالم دفتر خانه را دارد 
شایان ذکر است از بابت کلیه موارد ذکر شده در باال داراي راي  *-----------------*

کمیسیون ماده صد بشماره 3/99/25560-99/05/01 می باشد
تغییرات جدیدي مشاهده نگردید

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 
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09:14زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص احداث بناي بدون مجوز ( در حد اجراي سقف پیلوت )، 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-63281 مورخ 99/04/16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی 
بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
29,586,400(بیست و  نه میلیون و  پانصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد)  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 95.44  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/01 3/99/25561 تجدید 
نظر

ماهی  
رودخان 
شیر آب  
جنب مبل 
فروشی 
محمدي

3-3-10052-19-1-0-0 168

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 104,764,500(یکصد و  چهار میلیون 

و  هفتصد و  شصت و  چهار هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 22.53  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت 
ششدانگ یک قطعه زمین نسقی بمساحت 155 متر مربع می باشد

که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه آن قبل از ساخت 
163/30 متر مربع بوده و پس از ساخت برابر 136/34

متر مربع شده که  باستناد خط پروژه شماره 2498پیوست رعایت عقب نشینی بسطح 0/57 
متر مربع از کوچه 12 متري حد شرق و حریم برق بسطح 9/23

. متر مربع گردیده است
و مالک پس از آن اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان بتن آرمه بسطح 117/97متر مربع 

 نموده است که در حد اجراي سقف پیلوت و اسکلت ساختمان
.بوده و با توجه به آن تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است

سطح اشغال موجود ملک 86/53% و سطح اشغال مجاز برابر با 70% می باشد
ضمنا رعایت ارتفاع حداکثر 2/40 متر پس از کف سازي در پیلوت الزامی باشد

همچنین با توجه به اطالعات سیستم داراي گزارش تخلف جاري بصورت غیابی بشماره 
درخواست 556640-98/10/05 می باشد

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 90,000,000

(نود میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/19 3/99/25564 تجدید 
نظر

بلوار چمران 
روبروي 
ایستگاه 
شرکت 
واحد

3-2-10186-17-1-0-0 169

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث یک باب مغازه در حیاط به مساحت 21.5 مترمربع  با بالکن سراسري به 

مساحت 19.4 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 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 
1,006,000,000(یک میلیارد و  شش میلیون ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 40.9  0
 

1800000  , 1398 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه با عرصه بمساحت 200 متر   -

 مربع (قطعه 108 تفکیکی )
در خصوص اعیان یک اشکوبه مسکونی بسطح 84 متر مربع داراي پروانه  شماره 633   -

 . سال 1362/07/18  میباشند
وضع موجود اقدام به احداث بنا بدون مجوز شهرداري , بصورت یک باب مغازه  داراي  -
بالکن سراسري با سازه فلزي  در داخل حیاط  در حد جنوب متصل به معبر با قدمت سال 

 . 1398 نموده اند
برابر نقشه معماري ارائه شده مساحت مغازه همکف بسطح 21.5 متر مربع و بالکن بکسر  -

 . حفره راه پله  بسطح 19.40 متر مربع است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري -

 . برابر خط پروژه پیوست بشماره 815 فاقد عقب نشینی -
(محورهاي مختلط زیر منطقه اي -  محله اي و    M113 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

. ناحیه اي ) قرار دارد
 % سطح اشغال مجاز همکف 60  -

 نسبت فعالیت مسکونی به تجاري 70 % به 30  % (از سطح اشغال مجاز ) -
 . مساحت مجاز مغازه 36 متر مربع  -

 . مساحت مجاز بالکن 10.80  متر مربع -
 . مغازه داخل تراکم  -

 . بالکن بسطح 10.80 متر مربع داخل تراکم و  بسطح 8.60 متر مربع خارج از تراکم -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

169

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول بهداشتی و شهرسازي ، قرار 

ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 74765 
مورخ 99/4/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی و 

شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1,879,651,200(یک میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  نه میلیون و  ششصد و  
پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 279.71  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/11 3/99/25576 بدوي جاده  
الهیجان 
شهدا 

پاسداران

3-2-10092-22-1-0-0 170

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به عدم کسري پارکینگ ، تبدیل 11 واحد به 
14 واحد بالمانع می باشد .

ردتخلف 3  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/11 3/99/25576 بدوي جاده  
الهیجان 
شهدا 

پاسداران

3-2-10092-22-1-0-0 170

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه  اصالحی  بشماره 517234 مورخ 1398/04/06 **--**
در 4 طبقه روي پیلوت (با احتساب  11 واحد واحد مسکونی و انباري زیر شیروانی )

به زیر بناي 1629.8 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك **--**
کاري  می باشد.و  برابر  نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی (ممهور به مهر نقشه بردار 

:)داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
.در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 55.2 متر مربع می باشد**--**

 . .طبقه  اول داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به مساحت 55.2 متر مربع می باشد**--**
 . .طبقه دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به مساحت 55.2 متر مربع می باشد **--**
طبقه  سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به مساحت 55.2 متر مربع می باشد. **--**

..به سطح0.09  متر مربع از سطح راه پله به بناي مفید اضافه شده است
طبقه چهارم  داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به مساحت 55.2 متر مربع می  **--**

 .باشد
. فضاي زیرشیروانی به سطح 3.62مترمربع  توسعه  یافته است *---*

.افزایش  11 واحد به 14 واحد مسکونی که 3 واحد افزایش دارند**--**
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 55 % و سطح اشغال موجود برابر با 64.81% می **--**

.باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی ***--**
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 
گردد.(پارکینگ هاي شماره 6و7 و همچنین 4و5 با هم در تزاحم دو به دو هستند)

برابر پالن معماري ارائه شده  و برابر ضوابط صدور پروانه به سطح  82.21متر مربع **--**
داراي کسري فضاي باز میباشد.(بر اساس ضوابط صدور پروانه رعایت فضاي باز الزامی نبوده 

است)
.برابر پالن معماري به مساحت 18.48مترمربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند**--**

.رعایت حداقل مساحت پاسیو می گردد**--**
دیوار  و سرویس بهداشتی قدیمی در ملک موجود میباشد که تخریب آن و رعایت **--**

.عقب نشینی در زمان پایانکار الزامی می باشد
.فاقد گزراش ناظرین در خصوص اضافه بناء می باشد**--**

.مراتب جهت صدورگواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 ، 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 185,592,000(یکصد و  هشتاد و  پنج میلیون 

و  پانصد و  نود و  دو هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 14.06  4
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/07 3/99/25579 تجدید 
نظر

جانبازان  
ابتداي بلوار 
خرمشهر  
بعداز پله 
برقی عابر 
  پیاده

3-3-10366-13-1-0-0 171

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/211 به تاریخ 97/12/27 به صورت یک باب مغازه بانضمام بالکن و در 

:  1 واحد تجاري با زیربناي 40.62 مترمربع  برابر دستور زیر می باشد
با توجه به اینکه فاقد حداقل نصاب ساخت  بوده که طی  نامه شماره 97/31/5123/ص مورخ 

 1397/2/15اداره کل  راه و شهرسازي گیالن موافقت نموده اند
باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي داراي توسعه بنا در در بالکن به سطح 14.06  *----*

 و تبدیل آن به بالکن سراسري می باشد
در خصوص پارکینگ تجاري ، داراي سوابق خرید یک واحد پارکینگ تجاري در  *-----*

 زمان صدور  پروانه ساختمانی می باشد

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي تخلف زیر بنایی می باشد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *-*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *--*

 S321 - کاربري مجاز : کارگاه هاي تولیدي تجاري *--*
 S321 - کاربري موجود :  کارگاه هاي تولیدي تجاري *---*

سطح اشغال مجاز :  100 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 99.17 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  99.17

تراکم مجاز :  100 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 99.17 % ------  *---------*
% استفاده کنونی  150.16

رعایت فضاي باز و سبز برابر پروانه نمی گردد *----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *---------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

171

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 0.1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 

جریمه بمبلغ 992,000(نهصد و  نود و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 3.2  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/12 3/99/25580 تجدید 
نظر

بلوار امام  
آب وبرق 
-کوچه 
عاشوري 
سمت چپ 
بن بست 13
  باالتر 

ازمدرسه 12
 بهمن - 
روبروي 
خوار بار 
فروشی 
 برنده

3-3-30275-45-1-0-0 172

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 41,540,000(چهل و  یک میلیون و  پانصد و  چهل هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 26.8  0.5
 

3100000  , 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان 2/5 طبقه در **--**
 یکواحد مسکونی   بر روي عرصه نسقی به مساحت 41.08مترمربع  احداث گردیده

که از بابت  زیر بناي همکف 37/79 متر مربع وطبقه اول بمساحت 41/08 متر **--**
مربع(حدودا 3/29 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز بسمت شارع عام)

و طبقه دوم بمساحت 41/08 متر مربع(حدودا 3/29 متر مربع بصورت احداث **--**
.کنسول بسمت شارع عام)میباشد

.فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
داراي راي بدوي  کمیسیون ماده صد به شماره 8655مورخ 94/02/01 مبنی بر **--**

.جریمه می باشد
با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید ساختمان  در مرحله بهره برداري می **--**

 باشد و طبقه دوم با احداث
راه پله فلزي به مساحت حدودي 3.2متر مربع در حال استفاده از سقف به صورت **--**

بام تراسی به مساحت 26.8 مترمربع می باشد(در مجموع 30مترمربع)
از بابت توسعه راه پله به بام به مساحت 3.2مترمربع داخل تراکم  و بام تراسی به **--**

.مساحت 26.80 مترمربع مازاد بر تراکم فاقد راي می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 1225  فاقد عقب نشینی از کوچه 6متري حد شرق می **--**

.باشد
داراي اشرافیت در حد غرب و جنوب به پالکهاي همجوار می باشد که در این حدود **--**
ساختمانها فاقد حیاط و به صورت سربندي شیروانی می باشد و عمال در حال حاضر  فاقد 

.اشرافیت می باشد
می  R121 213باقیمانده در کاربريS کاربري ملک در طرح تفضیلی نیمی در کاربري**--**

.باشد
 %سطح اشغال مجاز ملک 75% و سطح اشغال موجود 100**--**

.اسکلت ساختمان بتن آرمه و قدمت تخلف جدید سال 94می باشد**--**
مراتب جهت استعالم اداره گاز به حضور تقدیم میگردد**--**

172

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 28.57 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 راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

4,714,050(چهار میلیون و  هفتصد و  چهارده هزار و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 
دارد.  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مالک 

مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 28.57  1.5
 

110000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 3/99/25586 بدوي جاده سنگر  
دور میدان 
امام علی 
(ع) سمت 

 چپ

3-1-10900-275-1-0-0 17
3

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 125.43 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 63279مورخ 99/04/16 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

314,270(سیصد و  چهارده هزار و  دویست و  هفتاد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 125.43  0.1
 

110000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر سند به صورت ششدانگ یکباب خانه ویالیی 
در یک واحد مسکونی به مساحت 149.35 مترمربع  می باشد

 ملک مذکور داراي اعیان به صورت یک باب خانه یالیی - دوبلکسی می باشد *---*
در خصوص اعیان هیچگونه بالمانعی ارائه نگردید *-----*

 اعیان احداثی باستناد فیش برق ارائه شده به سال 1371 می باشد *------*
باستناد خط پروژه  شماره 2437 به سطح 22.16 متر مربع از اعیان در تعریض  *-------*

 معبر 8 متري می باشد
 برابر سال تخلف ، کاربري زمان احداث مسکونی با تراکم متوسط بوده است *--------*

واقع شده است   R 111 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*
:  و بر همین اساس

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 92.46 -1
همکف به سطح 28.57 متر مربع در حد تراکم و به سطح 125.43 متر مربع داراي  *-*

 خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
 مالک درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم  مسیر دفتر خانه را دارد *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

17
3

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد بناي مورد نظردر 
سال 1340 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 و به رد 
آن اظهار نظر میگردد .در خصوص قرار گیري کل ملک در حریم رودخانه ، در اجراي 

تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت  آزادسازي حریم 
رودخانه میباشد.

ردتخلف 171.5  0
 

50000  , 1340 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/19 3/99/25587 بدوي لب آب  
رسالت 
رحمانی

3-2-10214-1-1-0-0 174

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی  تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مفروزي سال 77 سه **--**
 دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب خانه به مساحت  عرصه 558.85 مترمربع

مشتمل بر ساختمان چوبی قدیمی با قدمت نصب کنتور سال 40 به مساحت 147 **--**
مترمربع و انباري بلوکی در حیاط به مساحت 20مترمربع و سرویس و حمام به مساحت 4.5

 .مترمربع می باشد
فضاي سبز مجاور  G311  با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در پهنه**--**

پهنه آبی قرار دارد.(بناي احداثی مازاد بر تراکم )
.سطح اشغال موجود ملک 30.68%می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 727 کل ملک در حریم 45 متري حاشیه رودخانه قرار **--**
دارد که از این مقدار حدود 450مترمربع در حریم 15متري سازمان آب منطقه اي قرار 

دارد(72مترمربع اعیان نیز در حریم اداره آب)
.با توجه به قدمت احداث بناء  فاقد کسري پارکینگ می باشد  **--**

.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

174

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، در خصوص یک باب مغازه به 
مساحت 13 متر مربع  در زیر ساختمان ،  به موجب نظریه شماره62181 مورخ99/4/15
 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به 
مبلغ104/000/000ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 20,800,000
(بیست میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. و در خصوص باب دیگر 
که در حیاط خلوت سراسري حد شمال احداث گردیده است باستناد تبصره یک ماده 

صد راي به قلع صادر می گردد. 

جریمه 26.21  0
 

1200000  , 1388 تبدیل غیر مجاز 1399/05/04 3/99/25590 بدوي بلوار  
مدرس خ24
متري گل 
سرخ بن 
دوم

3-1-10269-50-1-0-0 17
5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی  پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 63 به تاریخ 82/02/30  و گواهی پایان به شماره 36838 به تاریخ 82/11/20 به 

 صورت ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی می باشد
مالکین هر واحد اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت به 3 باب مغازه بدون ایجاد خللی در  *--*

: پارکینگ هاي مسکونی و به مساحت هاي ذیل نموده اند
 یک باب مغازه به سطح 13.21 متر مربع -1
 یک باب مغازه به سطح 9.04 متر مربع -2

یک باب مغازه به سطح 13 متر مربع  ( بخشی از آن به سطح 4 متر مربع در حیاط  -3
 مشاعی می باشد )

واحد تجاري شماره 2 داراي سوابق راي غیابی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب  *----*
 بوده که با توجه به تخریب آن در محل ، پرونده مذکور مختومه می باشد

:  در وضع موجود تنها 2 باب مغازه به شرح زیر می باشد *-*
 یک باب مغازه به سطح 13.21 متر مربع  -1

یک باب مغازه به سطح 13 متر مربع  ( بخشی از آن به سطح 4 متر مربع در حیاط  -2
 مشاعی می باشد )

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
حریم سبز خطوط انتقال نیرو  -  R121  کاربري موجود :  مسکونی *---*

مغازه شماره 2 در حیاط خلوت سراسري حد شمال احداث شده و فاقد اشرافیت  *-----*
 در طبقات می باشد

با توجه به اخطاریه هاي واحد جلوگیري از تخلف ، سال وقوع تخلف 1388 می  *------*
باشد

 برابر ضوابط سال وقوع تخلف ، فاقد کسري پارکینگ تجاري می باشد *-------*
 ارتفاع واحد هاي تجاري 2.40 متر می باشد *--------*

داراي رضایت نامه محضري به شماره 45745 به تاریخ 99/02/13 در دفتر  *---------*
  خانه شماره 170 رشت می باشد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 3/98/23026 به تاریخ 98/11/26 کمیسیون ماده صد 
و 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 حجت جعفر زاده  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  2 به 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  167,632,500(یکصد و  شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  سی و  

دو هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 36.05  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/19 3/99/25593 تجدید 
نظر

خ فلسطین 
شهرك 

فرهیختگان 
ك دوم 
 قطعه

3-2-10224-296-1-0-0 176

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره   3/98/5  - 98/02/18 بصورت 2.5    -

  طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي
.  کلی 316.55  متر مربع  مربع صادر گردیده است   -

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 72.65 %  مورد استفاده 69.97 % -      -
  % %  -    -   طبقات  ؛   145.30  %  مورد استفاده  139.93

   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -

:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  78.23 %  -   تراکم طبقات  ؛  156.45   ------  

 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  11.85 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح 23.70  متر مربع (هر طبقه  -2

 بسطح حدود 11.85  متر مربع)
کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در طبقه اول و دوم هر کدام بسطح   -4

 0.25 متر مربع .(عرض راه  پله 1.1 متر )
 انباریب بیش از 5 متر مربع در همکف بسطح 0.51 متر مربع (درآمدي ) -

---------------------------------------------------------
 . کاهش زیرشیروانی بسطح  0.85 متر مربع -

رعایت پارکینگ گردیده است . (الزم بذکر است که پارکینگ شماره یک در نقشه بردراي  -
پیوست  پس از تست عملی در محل با حضور مدیر محترم شهرسازي مورد تائید قرار گرفت  

( 
 . فضاي باز رعایت شده -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 330,000,000(سیصد و  سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/11 3/99/25615 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی بعداز 
کوچه توکا 
2 جنب 
ساختمان 
 روجین

3-1-10192-493-1-0-0 17
7

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 هیات کارشناسان 
رسمی دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 71510مورخ 

99/04/25 ارزش سرقفلی به مبلغ 9.462.200.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض 
راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه 

یک پنجم ارزش به مبلغ 1,892,440,000(یک میلیارد و  هشتصد و  نود و  دو میلیون و 
 چهارصد و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 86.02  0
 

3300000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي به صورت یک قطعه زمین 
 نسقی به مساحت 152 متر مربع می باشد

مالک اقدام به احداث دو باب مغازه  فاقد بالکن و بدون مجوز و با اسکلت فلزي با زیر  *--*
 بنا 86.02 متر مربع  با قدمت سال 1397 نموده است

 برابر ضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد *----*
باستناد خط پروژه 2255 ملک فاقد عقب نشینی و به سطح 20.50 از عرصه در  *-----*

 حریم کمی رودخانه  می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر اضافه بناي 
تجاري به مساحت 95.79  مترمربع، به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 

ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 
کارشناسی به شماره 71327 مورخ 99/04/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 12.947.000.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده 

صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
2,589,400,000(دو میلیارد و  پانصد و  هشتاد و  نه میلیون و  چهارصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 95.79  0
 

3100000  , 1398 1399/05/27 بالکن بدون پروانه  3/99/25616 بدوي بلوار رسالت 
روبروي 

صداو سیما 
جنب بانک 
تجارت

3-1-10125-58-1-0-0 17
8
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 620,000,000(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/27 3/99/25616 بدوي بلوار رسالت 
روبروي 

صداو سیما 
جنب بانک 
تجارت

3-1-10125-58-1-0-0 17
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/99 به تاریخ 97/07/26 به صورت 2 باب مغازه فاقد بالکن و تامین 

 یک واحد پارکینگ تجاري با زیر بناي 161 متر مربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
توسعه بناي تجاري در همکف به صورت تبدیل محوطه پارکینگ تجاري به مساح 16.84  -1

 متر مربع
 احداث بالکن به مساحت 78.95 متر مربع ( براي هر دو واحد تجاري ) -2

با توجه به حذف محوطه پارکینگ به مغازه  و توسعه بناي تجاري ، برابر ضوابط ملزم  *--*
به تامین 4 واحد پارکینگ تجاري بوده که با توجه به سوابق خرید یک واحد پارکینگ 

 تجاري در زمان پروانه : داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

رعایت سرویس بهداشتی 1/20 براي هر دو واحد تجار می گردد *-----*
 فاقد گزارش ناظر ساختمان به جهت شروع عملیات ساختمانی می باشد *------*

 S112 - کاربري مجاز : بازار قدیمی *--*
 S112 - کاربري موجود :  بازار قدیمی *---*

سطح اشغال مجاز :  100 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 88.72 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  147.73

باستناد طرح تفصیلی  و پروانه صادره ملک فاقد عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

( الزم به توضیح می باشد که گزارش فوق با توجه به گزارش تهیه شده و آراي صادره در 
خصوص ملکی با کد نوسازي 1-15-10125-1-3 و پروانه صادره مشابه ملک مذکور و به 

 شماره 3/97/55 ، به جهت وحدت رویه اصالح گردید )

17
8
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 884,000(هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار ) 

ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 1.7  4
 

130000  , 1375 1399/05/13 بالکن خارج از حد مجاز 3/99/25617 بدوي بلوار 
ولیعصر 

هالل احمر 
جنب 
باشگاه 

هالل احمر

3-3-10417-1-1-31-0 179

توضیحات بازدید احتراما مکان مورد نظر براساس سوابق موجود درسیستم  برابر سند اجاره به **--**
شماره 258608مورخ 89/07/23بصورت ششدانگ یکباب مغازه  از مغازه هاي هالل احمر از 

طرف انزلی
به رشت مغازه شماره 2به مساحت 24 مترمربع داراي مجوز احداث بالکن درحد **--**

 یک سوم بسطح 8.3مترمربع به شماره 3/33/16487 مورخه 75/9/20
که در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید بالکن بدون مجوز به **--**

.مساحت حدودي 10مترمربع احداث گردیده است
بنابراین حدود 1.7مترمربع بالکن مازاد بر 1/3  با مصالح آهن و آجر دارند.(قدمت **--**

احداث سال 75)
گفتنی است این مغازه با مغازه مجاور جنوبی به صورت مشترك به شغل **--**

.سوپرمارکت استفاده می گردد
.قرار دارد s221 سطح اشغال مغازه 100% و کاربري عرصه  ورزشی تثبیت شده**--**
با توجه به خط پروژه 546جدید به مساحت حدودي 0.5مترمربع از مغازه در **--**

.تعریض خیابان 45 متري قرار دارد
.ملک در حریم ارتفاعی اداره اطالعات قرار دارد**--**

مراتب جهت استعالم اداره آب به طول 5متر حفاري بستر بتن به طول 5متر با  **--**
 .عرض 40 سانتیمتر به حضور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  مجاز، با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی 

دادگستري به شماره 15597 مورخ 1399.02.10 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی بمبلغ 37,020,200(سی و  هفت میلیون و  بیست هزار و  دویست) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 119.42  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/12 3/99/25621 بدوي دیانتی ك 
صدف 
روبروي 
دوزندگی 
نیکو

3-3-10312-235-1-0-0 180

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت 200/97 متر مربع می باشد

که باستناد پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 200/01 متر مربع می باشد که 
باستناد خط پروژه شماره 424 پیوست بمساحت

متر مربع از عرصه در مسیر تعریض معبر 8 متري حد غرب دارد 1/47
الزم به توضیح است متقاضی بدون اخذ مجوز الزمه با قدمت سال 98 اقدام به احداث 

ساختمان بتن آرمه به زیربناي 119/42 متر مربع
نموده است و با توجه به تامین پارکینگ در پیلوت فاقد کسري پارکینگ می باشد

همچنین الزم به ذکر است بخش مسکونی سربندي شده است و سربندي بخش پیلوت 
بصورت سقف تیرچه بلوك می باشد (مالک از ابتدا قصد

ساخت بیش از یک طبقه را داشته اند که در حال حاضر با سربندي بخشی از  طبقه همکف 
در حال بهره برداري از آن می باشد)

سطح اشغال موجود برابر با 60/15% و سطح اشغال مجاز برابر با 70% می باشد
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را داردو با توجه به عدم 
احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 9,529,400(نه میلیون و  پانصد و  بیست و  

نه هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 30.74  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/06 3/99/25622 بدوي هالل احمر  
ك فرشته

3-3-10427-7-1-0-0 181

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده برابر سند ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک **--**
 باب خانه دوبلکسی به مساحت عرصه 159.48مترمربع

که از بابت 99.8مترمربع اعیان دوبلکسی (51.80مترمربع در همکف و 24مترمربع **--**
 نیم طبقه و پارکینگ)داراي سوابق درآمدي

که  از بابت 58.46مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 5543مورخ **--**
 78/07/02 مابقی به مساحت 41.34مترمربع

.با سوابق پرداخت در منطقه داراي پرونده درآمدي شماره 4322/3 می باشد**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مالک اقدام به توسعه بناي مسکونی **--**

دوبلکس به صورت یک اتاق به مساحت حدودي 15.37مترمربع
در نیم طبقه نموده است که فضاي پیلوت نیز به مساحت 15.37مترمربع افزایش **--**

.یافته است
.اسکلت بناي توسعه یافته بتن ارمه با قدمت سال 98 می باشد**--**

(%می باشد(R112 100-70 کاربري عرصه ملک**--**
با توجه به خط پروژه شماره 941 به مساحت 10.54مترمربع از اعیان ملک در **--**

G5 تعریض گذر پیاده 8متري حاشیه رودخانه و خارج از حریم  28متري کانال
و 5مترمربع در تعریض کوچه 12متري حد جنوب از عرصه ملک و  در مجموع **--**

.15.54مترمربع در تعریض قرار دارد
.کل اعیان توسعه یافته داخل تراکم می باشد**--**

.با توجه به ضوابط قدیم رعایت پارکینگ می گردد**--**
.سطح اشغال موجود ملک 63.33% می باشد**--**

.ملک داراي پرونده مفتوح در حد اخطار به صورت غیابی در منطقه می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 36.56 مترمربع ( شامل توسعه سایه بان به 

مساحت 11.4 مترمربع )، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هریک به مساحت 25.16 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 2.72 مترمربع، مازاد انباري به 
مساحت 4.71 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي 

معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی 
بر قلع احراز نمی گردد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,125,642,000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  ششصد و  چهل و  دو 

هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 144.63  2.5
 

3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 3/99/25626 بدوي بلوار   
رجایی گل 

پور
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در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 203,582,400(دویست و  
سه میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 121.18  0.5
 

3360000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 75 مورخ 96/03/29 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب 4 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 580/15 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 36/56 متر مربع می باشد  *--*
توضیح اینکه بسطح 11/40 متر مربع از این مقدار بصورت توسعه  سایبان فلزي متصل به 

سازه جهت تامین پارکینگ می باشد
(متراژ سایبان در زمان پروانه 7/98 متر مربع بوده که مالک اقدام به تغییر شکل و افزایش 

مساحت آن نموده است)
در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 100/64 متر  *---*
مربع (هر طبقه بسطح 25/16 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع چهار طبقه بسطح 

2/72 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در زیرشیروانی بسطح 22/56 متر مربع کاهش زیربنا به دلیل عدم اجراي همه   *----*
انباري ها وجود دارد توضیح اینکه سه انباري در همکف تامین شده است

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
به دلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم اعطایی در همکف بسطح 2/72 متر مربع و  *------*

در طبقات بسطح 118/46 متر مربع اضافه بناي تراکمی دارد
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 51 % و سطح اشغال موجود برابر با 84/58% می  *----*

باشد
تا این مرحله با توجه به پارك عملی اخذ شده به اتفاق مسئول محترم فنی فاقد   *-----*

 کسري پارکینگ می باشد همچنین  الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ هاي
احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار در صورت راي به ابقاء سایبان بررسی و 

 اعالم می گردد
انباري هاي احداثی در همکف بسطح 3/28 متر مربع مازاد بر مقدار مجاز 5 متر  *-----*
مربع می باشد همچنین در زیرشیروانی بسطح 1/43 متر مربع بیشتر از حد مجاز 5 متر مربع 

می باشد
مقدار فضاي سبز برابر ضوابط صدور پروانه رعایت نشده است (تا کنون اجرا *-------*

نشده است)
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/03/06 تخلف مذکور را به  *-------*
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شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت  نمی گردد (53/10 متر مربع کسري حد نصاب  *--------*

فضاي باز دارد)
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
53892 مورخ 99/4/4کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ3/925/000/000 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 785,000,000(هفتصد و  هشتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 147.32  0
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/05/20 3/99/25629 بدوي بلوار  
مدرس 
جنب 

ساختمان 
دادگستري 

جنب 
نمایشگاه 
صبوري

3-2-10224-133-1-0-0 18
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/08 به تاریخ 97/02/22 به صورت 1 طبقه کارگاه بر وي یک باب مغازه 

و همکف کارگاه با زیربناي 171.38 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *---*

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *----*
در خصوص تخلف زیر بنایی داریا سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد  به   *-----*

 : شرح ذیل می باشد
 توسعه بنا در همکف به سطح 5.34 متر مربع به صورت توسعه تجاري -1

کاربري بهره برداري ملک در پروانه صادره که به صورت کارگاه بانضمام مغازه و برابر  -2
ضوابط زمان پروانه تامین 2 واحد پارکینگ در فضاي باز زمین بوده است که با توجه به تغییر 

: نوع بهره برداري
بناي احداثی به صورت یک طبقه بر روي یک باب مغازه ( کال به صورت تجاري )  مالک برابر 
ضوابط ملزم به تامین 3 واحد پارکینگ بوده که در محل تامین نمی گردد و داراي 3 واحد 

 کسري پارکینگ تجاري می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
*------------------------------------------------------------

----------------------*

با توجه به دستورات مدیریت شهرسازي و معماري منطقه و نیز با توجه به پروانه صاده براي 
ساختمان مذکور به صورت کارگاهی و نیز با توجه به اینکه برخالف مدلول پروانه از ملک به 

 جاي استفاده کارگاهی
به صورت یک باب مغازه مورد بهره برداري می گردد ، تخلفات ساختمانی به شرح زیر می 

: باشد
حالیه  وضع موجود بناي احداثی به صورت یک باب مغازه شامل همکف و طبقه اول  *---*

در مجموع به مساحت 169.16 متر مربع می باشد
مالک نسبت به تبدیل کارگاه و راه پله و راهرو بر خالف مدلول پروانه و به کسر  *-----*
توسعه بناي تجاري که داراي راي کمیسیون ماده صد در گزارش فوق به آن اشاره شد ،  به 

 یک واحد تجاري به مساحت 147.32 متر مربع اقدام نموده است
در خصوص کسري 3 واحد پارکینگ تجاري که برابر گزارش باال داراي سوابق می   *----*

 باشد
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-----------------------------------------*
باستحضار می رساند برابر تصمیم اعضا شعبه 5 کمیسیون ماده صد ، مبنی بر ارائه گزراش 
کارشناس رسمی دادگستري در خصوص ملک مذکور و نظر به گزارش کارشناس مذکور به 

 پیوست  مساحت اعالمی از سوي شناس رسمی دادگستري با
گزارش کارشناس شهرداري ، مطابقت داشته و همخوانی گزارش اعالم می گردد

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیمی کمیسیون ماده صد به شماره  3/99/24681 به تاریخ 
99/02/01 و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

 با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  ، با 

عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد اما با توجه به بررسی اصول سه گانه از سوي کارشناسان رسمی 
دادگستري به شماره 23251 مورخ 99/2/22وانجام سربندي از سوي مالک با توجه به 
گزارش کارشناس شهرداري ، و  عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 

صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
24,421,800(بیست و  چهار میلیون و  چهارصد و  بیست و  یک هزار و  هشتصد) 

ریال محکوم و اعالم میدارد  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده 
صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 78.78  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/13 3/99/25630 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیانتی -  
پشت مزار   
کوچه تقی 
زاده -فرعی 

اول

3-3-10153-451-1-0-0 184

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی خارج تراکم  با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 130,309,900(یکصد و  سی میلیون و  سیصد و  نه هزار و  نهصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.32  1.75
 

960000  , 1393 احداث بناي جداساز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان که حد عملیات ساختمانی 
 در حد بتن ریزي سقف طبقه همکف و آرماتور انتظار ستون هاي طبقه اول

با قدمت احداث سال 1393 می باشد  که مالک در حال حاضر با حلب آنرا سربندي نموده و  
  از آن بعنوان یک واحد مسکونی استفاده می کند

مطابق سوابق  از بابت احداث بدون مجوز  60 متر مربع بنا در حد ستون  هاي طبقه همکف ( 
پیلوت) داراي گزارش غیابی و راي تخریب کمیسیون بدوي ماده100 بشماره 3/93/9614 

 مورخ 1393/10/27
و پس از آن داراي راي تجدیدنظر شماره 3/97/22434-97/12/21 مبنی بر تخریب می 

 باشد
طبق  فروش نامه عادي ارائه شده  یک قطعه زمین نسقی  بمساحت عرصه 112 متر مربع می  
باشد  حالیه  با توجه به پالن معماري ارائه شده  مساحت عرصه وضع موجود 112 متر مربع  

:شامل
طبقه همکف   با زیربناي 106/10 متر مربع ( که از این مقدار بسطح 4/78 متر مربع  -1

بصورت سایبان چوبی میباشد.)
رعایت حداقل عرض  نورگیر (  حداقل عرض مجاز 3 متر )  در حد شرقی ملک  نمی گردد ( 

.عرض موجود 2 متر) لیکن در این حد فاقد اشرافیت می باشد
  تا این مرحله رعایت یک واحد پارکینگ می گردد 

باستناد خط پروژه شماره 421 پیوست بمساحت 6/96 متر مربع از ملک در مسیر تعریض 
معبر 10 متري حد غرب (و پخ کوچه 8 متري حد جنوب که تا کنون بازگشایی نگردیده) قرار 

دارد
سطح اشغال بنا 100/92% و سطح اشغال مجاز بنا 75 % می باشد

می باشد ولی در  (R112) کاربري ملک در حال حاضر  طبق طرح تفصیلی بصورت مسکونی
زمان ساخت بخش اعظم در مسیر و مابقی بصورت آموزشی بود

ضمنا داراي راي دیوان  عدالت اداري بشماره دادنامه 2741 با راي رسیدگی مجدد پرونده 
است

مراتب جهت پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره 67003-1399 مورخ 99/04/21 
.بحضور تقدیم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 15.61 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 

چهارم، هر یک به مساحت 27.4 مرمربع، اضافه بناي طبقه پنجم به مساحت 46.91 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید 54.83 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 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,525,104,000
(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 226.95  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/11 3/99/25637 بدوي خ دفاع-خ  
  پارس1

3-3-10027-51-1-0-0 18
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/113 به تاریخ 97/09/20 به صورت 5.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی با 

زیربناي 1028.37 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 15.61 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در مجموع هر طبقه به سطح 27.40 متر مربع  --- (  -2
بخشی به صورت تبدیل تراس غیر مسقف به فضاي مسقف به سطح 7.45 متر مربع  در هر 

 طبقه در زمان پروانه )
اضافه بنا در طبقه پنجم در مجموع طبقه به سطح 46.91 متر مربع  --- ( بخشی به   -3
صورت تبدیل تراس غیر مسقف به فضاي مسقف به سطح 9.19 متر مربع  در هر طبقه در 

 زمان پروانه  )
( تراس غیر مسقف در زمان پروانه به صورت تشویقی بوده و در تراکم گیري  *-----* 

 لحاظ نگردیده است )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر  -4

انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 25.70 مترمربع می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 9.03 متر مربع و در   -5

مجموع طبقات به سطح 45.80 مترمربع (هر طبقه به سطح 9.16 متر مربع  )

داراي سوابق گزارش شکایت از بناي احداثی از سوي مکل مجاور در حد غرب که به  *-*
 صورت یک باب خانه ویالیی که مبنی بر توسعه بنا می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر  بنایی با کد پیگیري *-*
 14917 در مرحله اجراي اسکلت ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *-----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *-------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم زیاد *--*
 کاربري موجود :  مسکونی - زیاد *---*
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سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 46.51 % ------  *------*
% استفاده کنونی  60.18

تراکم مجاز : 225 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 224.99 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  301.17

 رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----------------------------------------------*
احتراما باستحضار می رساند در پاسخ نامه شماره ش ر - 26329-1399 به تاریخ 99/02/25

 در خصوص تخلف زیر بنایی طبقه پنجم در فرم تحلیل اصالح گردد
 مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------------------------------
-----------------------------------*-

احتراما باستحضار می رساند در پاسخ به تصمیم کمیسوین ماده صد به شماره 3/99/25030  
به تاریخ 99/03/20 در خصوص  مساحت مازاد انباري مجاز به سطح 25.70 متر مربع ، مورد 
 محاسبات درآمدي می باشد و جزء تخلف بناي ارسال به کمیسیون ماده صد نمی باشد

 مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 

بابت یک باب مغازه در زیرساختمان با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض 
موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي 
اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي 
بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري و یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 20,800,000(بیست میلیون و  هشتصد هزار ) ریال عیناً تأیید 
می گردد. و در مورد یک باب مغازه دیگر که در حیاط خلوت سراسري حد شمال 

احداث گردیده نیز این کمیسیون راي اصداري کمیسیون بدوي را منطبق با موازین 
قانونی تشخیص  و  با رد اعتراض، عیناً مفاد راي بدوي مبنی بر قلع را تأیید می نماید.

جریمه 26.21  0
 

1200000  , 1388 احداث مغازه بدون مجوز 1399/06/16 3/99/25642 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس خ24
متري گل 
سرخ بن 
دوم

3-1-10269-50-1-0-0 186
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی  پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 63 به تاریخ 82/02/30  و گواهی پایان به شماره 36838 به تاریخ 82/11/20 به 

 صورت ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی می باشد
مالکین هر واحد اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت به 3 باب مغازه بدون ایجاد خللی در  *--*

: پارکینگ هاي مسکونی و به مساحت هاي ذیل نموده اند
 یک باب مغازه به سطح 13.21 متر مربع -1
 یک باب مغازه به سطح 9.04 متر مربع -2

یک باب مغازه به سطح 13 متر مربع  ( بخشی از آن به سطح 4 متر مربع در حیاط  -3
 مشاعی می باشد )

واحد تجاري شماره 2 داراي سوابق راي غیابی کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب  *----*
 بوده که با توجه به تخریب آن در محل ، پرونده مذکور مختومه می باشد

:  در وضع موجود تنها 2 باب مغازه به شرح زیر می باشد *-*
 یک باب مغازه به سطح 13.21 متر مربع  -1

یک باب مغازه به سطح 13 متر مربع  ( بخشی از آن به سطح 4 متر مربع در حیاط  -2
 مشاعی می باشد )

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
حریم سبز خطوط انتقال نیرو  -  R121  کاربري موجود :  مسکونی *---*

مغازه شماره 2 در حیاط خلوت سراسري حد شمال احداث شده و فاقد اشرافیت  *-----*
 در طبقات می باشد

با توجه به اخطاریه هاي واحد جلوگیري از تخلف ، سال وقوع تخلف 1388 می  *------*
باشد

 برابر ضوابط سال وقوع تخلف ، فاقد کسري پارکینگ تجاري می باشد *-------*
 ارتفاع واحد هاي تجاري 2.40 متر می باشد *--------*

داراي رضایت نامه محضري به شماره 45745 به تاریخ 99/02/13 در دفتر  *---------*
  خانه شماره 170 رشت می باشد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 3/98/23026 به تاریخ 98/11/26 کمیسیون ماده صد 
و 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 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

21.45 1800000  , 1370
 , 1398

عدم رعایت عقب نشینی 1399/06/02 3/99/25648 تجدید 
نظر

آج بیشه  
بلوار امام 
رضا وفایی- 
ك 5متري

3-3-10352-4-1-0-0 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 مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه   برابر سند  با عرصه **--**
  بمساحت 168/86 مترمربع داراي سند افرازي درسال 1378

از یابت اعیان ویالئی به مساحت حدودي 70مترمربع داراي بالمانع شماره **--**
 . 3/33/81475مورخ 92/8/7 می باشد

در زمان بازدید در محوطه حیاط اقدام به احداث بدون مجوز یک با مغازه به **--**
  مساحت 18.6مترمربع به استناد نقشه برداري ارائه شده

.با اسکلت فلزي و ارتفاع 4متر بدون بالکن و در مرحله نازك کاري نموده است**--**
می باشد سطح اشغال مجاز 70% و سطح اشغال موجود  r112 کاربري عرصه ملک**--**

52.46% (بر اساس عرصه اولیه با توجه به عقب نشینی اعیان)
ضمناً با توجه به حدود سند حدین جنوب و غرب و قسمتی از حد شرق متصل به **--**

نهر  عمومی بوده که
براساس سوابق موجود درسیستم با توجه به نامه امور آب ناحیه مرکزي به شماره **--** 
2093/506 مورخ 92/4/29 سه رشته نهر عمومی با عرض بستر یک متر در حدین جنوب و 

غرب و شرق
اراضی تعرفه شده قرار گرفته که رعایت یک متر حریم از منتهی الیه هر یک از  **--**

. بسترها در طرفین انهار الزامی می باشد
برابر خط پروژه  شماره 905  پیوست نهر مذبور درحد جنوب بصورت بن بست 6 **--**
متري وحد غرب بصورت خیابان 12متري وحد شمال بصورت کوچه 10متري مجموعا بسطح 

 . 43.26مترمربع داراي عقب نشینی  خواهد بود
که از این مقدار 12.45مترمربع از اعیان مغازه جدید الحداث و حدود 9مترمربع از **--**

.اعیان ویالئی قدیمی در تعریض قرار دارد
.مغازه احداثی مازاد برتراکم می باشد**--**

.یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به درخواست مالک به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

ساختمان بمبلغ 194,494,000(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.37  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/11 3/99/25654 بدوي فلسطین -  
زمینهاي 
  نهضت

3-2-10224-209-1-0-0 18
8

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی  شماره 3/97/70  مورخ 97/06/03   و  - - 
پروانه اصالحی بشماره 519089  مورخ    98/03/27  بصورت 2.5  طبقه در یک  واحد 

 مسکونی (دوبلکس)  و یک باب انباري  در زیرشیروانی
با زیربناي   کلی 335.86   متر مربع   مربع صادر گردیده است   .عملیات ساختمانی در   - -
مرحله نازك کاري بوده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه 

:بشرح ذیل میباشند
 % تراکم  مورد استفاده زمان پروانه   همکف  70 %   - - طبقات  140  - -

  % مورد استفاده   - همکف 70.40 %   - - طبقات  178.11 -
 تبدیل پیلوت به تجاري (مغازه ) بسطح 26.40  متر مربع  . (ارتفاع مغازه 2.75 متر )  -1
افزایش بنا در مجموع همکف و طبقات اول و دوم بسطح  1.80  متر مربع  (هر طبقه  - 2

   بسطح  0.60  متر مربع )
احداث طبقه مازاد بر طبقات مجاز  بصورت یک چشمه اتاق  منظم به واحد مسکونی    -3

 . بسطح 29.57  متر مربع  واقع در زیرشیروانی
  . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري  - -
 . دو واحد پارکینگ مسکونی رعایت شده - -

 . فضاي باز رعایت گردیده است -
 . رعایت ارتفاع 2.40  متر پیلوت در زمان پیلوت الزامیست -

 . فاقد گزارش تخلف  ناظرین ساختمان - -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  - -

مراتب با توجه به تصمیم شماره 24697 مورخ 99/02/15  اعضاي محترم کمیسیون ماده    -
 . جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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معاونت شهرسازي و معماري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات 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 1,234,945,800(یک میلیارد و  
دویست و  سی و  چهار میلیون و  نهصد و  چهل و  پنج هزار و  هشتصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 132.81  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/05 3/99/25662 بدوي بوستان  
ملت 

احمدزاده 
علیزاده - 
بن پورقاسم 
- متقی

3-2-10095-37-1-0-0 189

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 با افزایش 

واحد از 3 واحد به 5 واحد موافقت میگردد.

ردتخلف 3  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 87   - 1398/06/07  بصورت 3.5    -
طبقه در 3  واحد مسکونی و سه  باب انباري در زیرشیروانی  با زیربناي  کلی 614.22 متر 

.  مربع  مربع صادر گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 72.41 %  مورد استفاده %72.34 -       -

  % -    -   طبقات  ؛   217.23 %  مورد استفاده  217.04
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام  سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده    - -
:داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  85.91 %  -   تراکم طبقات  ؛  257.74   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  26.55 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا  سوم  بسطح حدود  79.65  متر مربع  -2
 (هر طبقه بسطح حدود 26.55 متر مربع)

افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 26.61 متر مربع (که از مقدار فوق بسطح 6.09 متر  -4
 مربع بصورت انباري بیش از 5 متر مربع است )

 .   افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 6 واحد -5
رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است . ( دو واحد از 6 واحد پارکینگ بشماره هاي 4  -  -
 . و 5 داراي تزاحم با یکدیگرند ) و داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي میباشند

----------- 
ورودي هاي  حد شمال در مجموع  بطول 1.75 متر  بیشتر از حد مجاز اجرا شده که در  -
صورت رعایت  عرض  مجاز منجر به کسري یک واحد پارکینگ بر اساس ماده 65 دفترچه 

. درآمدي میباشد
همچنین در حد جنوب بجاي یک درب 4 متري , 2 درب با عرض 3.70  و 3.4 متر اجداث  -

. گردیده که موجب حذف پارکینگ حاشیه اي گردیده است
 . فضاي باز مورد نیاز (هر واحد 16 متر مربع ) رعایت نگردیده است  -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
 . هرگونه تغییر در زمان پایانکار قابل طرح مجدد در کمیسیون ماده صد خواهد بود -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
-----------------------------------------
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برابر راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره 26086  مورخ 99/08/07  با افزایش  -
تعداد واحد از 3 به 5 واحد موافق  موافق گردیده و در خصوص  مابقی موارد راي جریمه 

 . صادر گردیده است

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همزمان ساز طبقه اول به مساحت 0.21 مترمربع، احداث انباري در 

زیرشیروانی به مساحت 7.12 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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 30,745,600(سی میلیون و  
هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. مینماید.

جریمه 7.33  2
 

2060000  , 1393
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/12 3/99/25664 بدوي فلسطین  
ایزددوست 
 شرقی

3-2-10149-21-1-0-0 190
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  "احتراما
جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی  شماره 94 مورخ 91/4/14  که  طبق صورتجلسه  -
مورخ 1389/10/15 کمیسیون ماده پنج , بصورت 3 طبقه روي پیلوت و دو طبقه بر روي 

یکباب مغازه بمساحت 13/60 متر مربع و بالکن
در حد یک سوم ,  با زیر بناي کلی406 متر مربع(بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی)صادر  

.گردیده و پروانه صادره در مورخ 1393/03/01 تمدید شده است
 . عملیات ساختمانی باتمام رسیده است -

:  بر اساس سوابق موجود سیستمی  درخصوص -
اضافه بنا در همکف بمساحت 21/26 متر مربع-1

توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت به مغازه بمساحت 3/95 متر مربع-2
توسعه بالکن تجاري بمساحت 2/78 متر مربع-3

اضافه بناي مسکونی در طبقه اول بمساحت 17/42 متر مربع-4
اضافه بنا در طبقات دوم وسوم بمساحت 42/72 متر مربع(هر طبقه 21/36 متر مربع)-5

توسعه راه پله به بام بمساحت 6/5 متر مربع-6
 . فاقد کسري پارکینگ -

 .  داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1393/12/05 و پرونده در واحد خالف میباشند -
 . پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 360849 مورخه 96/6/22  دریافت نموده اند - 

اکنون برابر نقشه برداري تفکیکی تائید نظام مهندسی تقاضاي صدور گواهی پایانکار را   -
 . دارند

 . اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بسطح 0.21 متر مربع  - 1
احداث اتاق در زیرشیروانی  بصورت طبقه مازاد  بر طبقات مجاز  بسطح 28.18 متر   - 2

 . مربع  منظم به واحد طبقه سوم
احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 7.12 متر مربع که بخشی از آن بسطح 3.80 متر   -3

 . مربع بصورت تبدیل راه پله به انباري است
 -----------------------

 . رعایت 2 واحد پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط قدیم میگردد -
 .  فاقد کپسول اطفاء حریق -

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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,107,630,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفت میلیون و  ششصد و  
سی هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 158.8  2.25
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/13 3/99/25685 بدوي میدان امام 
حسین (ع)  
شهرك صبا  
کوچه پنجم  

کوچه 
یعقوبی  
انتهاي 
 کوچه

3-2-10318-101-1-0-0 191

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 71804مورخ 

99/4/24و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 52,408,600(پنجاه و  دو 

میلیون و  چهارصد و  هشت هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 169.06  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 135.42 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي سویت در همکف و با  *----*
 مصالح بتنی  می باشد

 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*
:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 79.17 -1
همکف به سطح 55.63 متر مربع در حد تراکم و به سطح 51.58 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم که از این مقدار به مساحت 39.16 متر مربع به صورت سوئیت  می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 191.85 -2

در طبقات به سطح 113.44 متر مربع به صورت داخل تراکم ( با احتساب مساحت راه  *--*
 پله به بام به سطح 6.23  )  و به سطح  107.21 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد

رعایت سه واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*
 داراي راه پله به بام می باشد *-----*

رعایت عرض حیاط خلوت می گردد *------*
باستناد خط پروژه شماره 1992 بملک فاقد عقب نشینی در  کوچه 10 متري  *------*

 اصالحی می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

191

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 67,363,000(شصت و  هفت میلیون و  سیصد و  شصت و  سه هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 21.73  1
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/02 3/99/25686 بدوي بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
حسین (ع)

3-3-30296-167-1-0-0 192
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك ارائه شده  پروانه احداث بنا بشماره 3/98/71   مورخ 1398/05/07  بصورت   -

 . 3.5 طبقه  در سه واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی صادر گردیده است
 عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و برابر نقشه بردراي ارائه شده ؛  -

داراي کاهش بنا در  همکف  تا طبقه سوم  هر کدام بسطح 1.12 متر مربع  -  و زیر  -
 . شیروانی بسطح 27.38 متر مربع

داراي کاهش سطح راه پله و تبدیل به بناي مفید  بدلیل عدم اجراي آسانسور در همکف  -
بسطح  3.82 متر مربع و طبقات اول تا سوم هر کدام بسطح 5.97 متر مربع . (عرض راه پله 

 1.10 متر )
 . جانمایی پارکینگ بر اساس پروانه صادره رعایت شده  و فاقد کسري پارکینگ میباشد -

  . رعایت طول و تعداد درب در زمان پایانکار  الزامیست -
 . تخلف صورت گرفته کمتر از 5% زیربناي پروانه است -

   . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

192

راي بدوي مبنی بر اینکه شهرداري برابر ضوابط و مقررات قانونی عمل نماید عیناً 
تایید میگردد.

ردتخلف  0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1399/05/27 3/99/25688 تجدید 
نظر

بوستان  
ملت بلوار 
احمدزاده - 
ك  آزاده - 
ك شهید 
علیزاده

3-2-10095-1-1-0-0 193

درخصوص کسري پارکینگ با توجه به اینکه اعتراض وارد و موجهی از سوي مالک 
ارائه نگردیده لذا راي بدوي به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریها  با ضریب 
2 برابر ارز ش معامالتی و به جریمه به مبلغ1,240,000,000(یک میلیارد و  دویست و  

چهل میلیون )ریال تایید می گردد.

جریمه 200  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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 ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري و یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,775,600,000(یک میلیارد و  هفتصد و 

 هفتاد و  پنج میلیون و  ششصد هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 50.73  0
 

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت تک برگی به **--**
  مساحت عرصه 246/9مترمربع

داراي پروانه تجاري متمرکز  به شماره 189مورخ 97/12/25به صورت بازار تجاري **--**
به صورت 4 باب مغازه  بهمراه  فضاي پارکینگ با مساحت کلی 236/3مترمربع که در زمان 

  بازدید در
حد اتمام نازك کاري بوده و با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده داراي  **-**

مغایرت با پروانه صادره بشرح زیر می باشد
بسطح 2/25 متر مربع کاهش زیربنا در ساختمان دارد همچنین بسطح 50/73 متر  **--**

مربع از فضاي پارکینگ به 5 باب مغازه تبدیل شده است
با توجه به خریداري یک واحد کسري پارکینگ تجاري در زمان صدور پروانه و  **--**

تعداد کل مغازه ها که 9 باب است 8 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
گزارش ناظر ساختمان به تاریخ 98/11/02 ثبت شهرداري منطقه سه گردیده است  **--**
در مغازه شماره 8 مالک بر خالف ضوابط معماري و شهرسازي اقدام به بازگشایی  **--**

درب بر روي پخ نموده است
سطح اشغال مجاز 100 و سطح اشغال موجود با توجه به متراژ زمین باقیمانده برابر با **--**

98/72% می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 2200 پیوست رعایت عقب نشینی گردیده است**--**

 .مراتب جهت بررسی تخلفات مذکور  به حضور تقدیم می گردد**--**
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در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 12.66 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر 

یک به مساحت 9.93 مترمربع، حذف راهرو و انباري در زیرشیروانی و احداث یک 
واحد مسکونی در طبقه چهارم به مساحت 74.93 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 
مفید به مساحت 10.98 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 
ابرازي معترض و نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره ش ر-73422 مورخ 
99/04/29 ثبت اتوماسیون اداراي شهرداري مرکز مبنی بر تایید استحکام بنا و با 
توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضمن نقض راي 

بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 892,551,200(هشتصد و  نود و  دو میلیون و  پانصد و  

پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 128.36  2
 

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

1399/05/15 3/99/25689 تجدید 
نظر

رسالت کوي 
حاتم(شهید
غالمعلی 
پور)  ك 
شهید پور 
همرنگ

3-2-10182-21-1-0-0 194
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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 عدم رعایت عرض حیاط خلوت شهرداري برابر ضوابط و مقررات عمل 
نماید.

سایر 3360000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/05/15 3/99/25689 تجدید 
نظر

رسالت کوي 
حاتم(شهید
غالمعلی 
پور)  ك 
شهید پور 
همرنگ

3-2-10182-21-1-0-0 194

با توجه به راي به ابقاء طبقه چهارم، بدیهی است واحد مسکونی مربوطه نیز ابقاء می 
گردد.

ردتخلف 1 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/209   مورخ    **--**
1397/12/27  بصورت  3.5  طبقه در 2  واحد مسکونی بهمراه انباري در زیرشیروانی  با 

زیربناي
 کلی 533.88  متر مربع   صادر گردیده است  **--**

 . عملیات ساختمانی در محله اجراي اسکلت میباشد  **--**
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل **--**

:میباشند
اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  12.66 متر مربع . ( از مقدار فوق بسطح 11.88  -1

  متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر عرض حیات خلوت سراسري)
اضافه بنا خارج از تراکم در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح 29.79 متر مربع (هر طبقه  -2

   بسطح 9.93  متر مربع)
از مقدار فوق در هر طبقه  بسطح 9.09 متر مربع بصورت عدم رعایت 2 متر عرض  **--**

 . حیات خلوت سراسري است , داراي پنجره  مشرف به پالك همسایه
راهرو و انباري زیرشیروانی حذف گردیده و بجاي آن یک واحد مسکونی در طبقه   -3

چهارم بسطح 74.93 متر مربع با اسکلت فلزي اجرا شده  و بصورت طبقه مازاد بر طبقات 
 . مجاز طرح تفصیلی میباشد

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع همکف  تا طبقه سوم   -4
 بسطح 10.98 متر مربع. (همکف 3.96 و طبقات هر کدام 2.34 متر مربع )

 - - عرض راه پله 1.10 متر در هر طرف **--**
 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 به 4 واحد . (در طبقه سوم و چهارم ) -  5

 . رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است - 6
الزم بذکر است که در خصوص احداث طبقه مازاد داراي شکایت از پالك روبروي حد  = = = =

= = شمالی میباشند
داراي گزراش تخلف  مهندس ناظر سازه آقاي مهندس حسن کاظمی با کد  پیگیري  = =

 گزارش بشماره  11088 مورخ 1398/09/13  (بپیوست )
 %سطح اشغال زمان پروانه  همکف 79.07 %  و در وضع موجود  =   همکف  87.12**--**
از بابت موارد فوق در خصوص  اضافه بناء مسکونی   اعم از طبقه مازاد داراي راي **--**
جریمه و در خصوص افزایش  تعداد واحد  درطبقه دوم وسوم داراي راي  اعاده به مدلول 

 پروانه
و در خصوص عدم رعایت حداقل عرض 2 متر سرتاسري راي به اجراي ضوابط **--**

 توسط شهرداري صادر گردیده است که
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در خصوص اشرافیت با اصالح نقشه و عقب کشیدن پنجره   اشرافیت رفع گردیده  **--**
(با توجه به عدم اجراي پنجره و دیوار مالك نقشه معماري می باشد)

و درخصوص تبدیل طبقه دوم وسوم به یک واحد با ایجاد راه پله داخلی فلزي و **--**
اصالح نقشه اجراي راي گردیده است .(عملیات ساختمانی متوقف و آجرچینی نشده است)
گفتنی است با توجه به مشکالت سازه اي و ایمنی در اجراي راي بخشی از  سقف  **--**
بتنی در حد عبور نفر تخریب و  اجراي بازشو کامل جهت راه پله داخلی  با تمهیدات سازه اي 

.و نظر مهندسی ناظر پیش از صدور پایانکار الزامی می باشد
گفتنی است در طبقه همکف 2.73مترمربع مساحت مازاد به کمیسیون اعالم **--**

.گردیده است و بستانکار می باشد
.مراتب جهت صدو رگواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 80937 مورخ 99/5/6 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول 3 گانه ساختمان ، ضرورتی 
بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد 

قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 618,720(ششصد و  هجده هزار و  هفتصد و  بیست)  ریال صادر و اعالم میگردد 

.

جریمه 77.34  0.1
 

80000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 3/99/25698 تجدید 
نظر

جانبازان  
خرمشهر  
خیابان 
ابریشم  

جنب کانون 
زبان

3-3-10310-52-1-0-0 195

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 6,597,600(شش میلیون و  پانصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می گردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام 

اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 54.98  1.5
 

80000  , 1372 احداث بناي جداساز
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شرح راي نوع 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 با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه و محوطه بمساحت 272/90 متر مربع می باشد

که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده طبق سوابق مساحت آن برابر با 271/40 متر مربع 
بوده که زیربناي آن 89/62 متر مربع بانضمام سایبان فلزي

در محوطه بسطح 42/70 متر مربع با قدمت احداث سال 72 (مطابق فیش برق) می باشد
باستناد خط پروژه شماره 924 موجود در سیستم بمساحت 163/94 متر مربع از عرصه و 

4/34 متر مربع از اعیان در کاربري حریم قرار دارد که از مقدار فوق
بطور همزمان بسطح 102/87 متر مربع در کاربري برق فشار قوي مطابق نامه ارسالی از 

شرکت محترم برق بشماره 210084 مورخ 98/11/13 می باشد
با عنایت به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است

الزم به ذکر است  با توجه به صورتجلسه  شماره 25698 مورخ 99/6/01 کمیسیون تجدید 
 نظر از بابت  احداث بناي بدون مجوز به سطح

متر مربع  بانضمام سایبان فلزي در محوطه بسطح 42/70 متر مربع  محکوم به  89.62
 پرداخت جریمه گردیده و از بابت عدم رعایت عقب نشینی

 مقرر گردید شهرداري هنگام اجراي طرح برابر با مقررات اقدام نماید
حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم دفترخانه را دارد.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور 

.ایفاد می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد بناي 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 ضمن نقض راي بدوي  به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 53.1  0
 

50000  , 1356 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/16 3/99/25713 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی(ع) 

کوي چمران 
 چهارم

3-1-10220-34-1-0-0 196
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت عرصه 
 و اعیان یکبابخانه بمساحت عرصه 132 متر مربع

(طبق پالن نقشه برداري بمساحت 134/11 متر مربع) می باشد که وضع موجود آن مشتمل بر 
یکباب ساختمان یک طبقه ویالیی بانضمام  سرویس

بهداشتی در محوطه با اسکلت بلوکی به مجموع زیربناي 53/10 متر مربع می باشد که  
 مطابق تاریخ نصب کنتور برق قدمت احداث آن به سال

می رسد و از بابت آن هیچگونه بالمانعی ثبت سیستم نگردیده است 1356
همچنین الزم به ذکر است با توجه به اطالعات ثبت سیستم در سال 93 اقدام به انجام 

تعمیرات داخلی و تعویض سربندي بدون اخذ مجوز الزمه نموده است
باستناد خط پروژه شماره 388 پیوست بمساحت حدود 68/47 متر مربع از ملک (6/58 متر 

 مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر تعریض خیابان 20 متري
آتی  می باشد که بسطح حدود 67/53 متر مربع از مقدار فوق بطور همزمان در مسیر حریم 

برق فشار قوي نیز قرار دارد همچنین الزم به ذکر است از عرصه باقیمانده
بسطح حدود 34/12 متر مربع در کاربري حریم  و 30/92 متر مربع در کاربري مسکونی قرار  

  دارد
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد مراتب جهت صدور دستورات بعدي به حضور 

.تقدیم میگردد
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راي بدوي تایید می گردد . ردتخلف 44.6 3100000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/06/02 3/99/25721 تجدید 
نظر

پیرکالچاي  
امام حسین 
تیموري 
-بن دوم

3-1-10309-131-1-0-0 197
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 

پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات نظر 
به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 

اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 641,018,000(ششصد و  چهل و  یک میلیون و  
هجده هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 103.39  2
 

3100000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمن احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 252 به تاریخ 91/10/11  به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 335.60

 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده و  عملیات ساختمانی به اتمام   *---*

رسیده است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 25.35  متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 76.05 مترمربع ( هر طبقه به سطح 25.35  -2

مترمربع )
تبدیل بخشی از بام شیروانی به صورت احداث تراس مسقف به سطح 30.61 متر مربع  بر  -3

خالف ضوابط
اضافه بنا راه پله به بام به سطح 1.83 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.04  متر مربع و در  -7
طبقات مجموعا به سطح 0.12 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.04 متر مربع  )

در هنگام صدور پروانه به سطح 44.60 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -8

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10 متر  *--*
( 

ملک مشمول ضوابط فضاتی سبز و باز و طول درب پارکینگ نمی گردد *---*
با توجه به احداث تراس مسقف در بام بر خالف ضوابط  ، مالک درخواست ارسال  *-----*

پرونده با وضع موجود به کمیسیون ماده صد را دارد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % + 6.25 % تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 50.51 % ------ استفاده کنونی  60.31

تراکم مجاز : 100%  +  8.75 % تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 151.54 % ------- استفاده کنونی  207.55
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باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*---*
 در خصوص موارد تخلف داراي آراي کمیسوین ماده صد می باشد

برابر راي شعبه تجدید نظر : مالک میباست اقدام به سرپوشیده کردن بخش بام تراسی  *-*
به مساحت 30.61 متر مربع نماید

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر  

بابت اضافه بناي همکف به مساحت 6.19 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، 
مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 28,783,500(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  سه 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 6.19  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/22 3/99/25724 تجدید 
نظر

شهرك صبا  
 -

پیرکالچاي 
میدان امام 
حسین 

عبدي زاده

3-1-10085-11-1-0-0 198
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/45 مورخ 97/04/17 در 2/5 طبقه 
 .( با احتساب یک واحد  مسکونی ) به زیربناي 188/60 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد  اجراي میلگرد ستون طبقه همکف بوده و  برابر پالن معماري ارائه 
:شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

  در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 6/19 متر مربع می باشد *--*
مقدار تخلف به انجام رسیده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 70 % و سطح اشغال موجود برابر با 76/53% می  *----*
باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/05/20 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت می گردد *--------*

طبق سوابق داراي راي تخریب بدوي بشماره 3/98/23830-98/11/08 می  *---------*
باشد

هر گونه مغایرت در مراحل آتی (در مساحت راه پله و طبقات و ...) پس از *----------*
اجراي عملیات ساختمانی و بازدید از ملک و ارائه مدارك قابل برسی مجدد خواهد بود

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

198

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب1/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

57,706,500(پنجاه و  هفت میلیون و  هفتصد و  شش هزار و  پانصد) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 12.41  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/02 3/99/25732 بدوي بلوار شهید 
احمدزاده  
ك یاس 
(طالقانی)  
بن بست 
  غنچه

3-2-10088-13-1-0-0 199
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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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/67 به تاریخ 98/05/02 به صورت 1.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 238.48 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 توسعه بنا در همکف به سطح 12.41 متر مربع -1
رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب در پایان کار الزامی می باشد *----*

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *-*
 R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*

 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  65 % + 0.23 % تشویقی عقب نشینی -----  مورد  *------*

% استفاده زمان پروانه 65.02 % ------ استفاده کنونی  70.76
تراکم مجاز : 130 % +0.46  تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*

%زمان پروانه 110.44 % ------- استفاده کنونی  111.74
رعایت فضاي باز می گردد *----------*

 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

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

 مفاد راي شماره  21690 مورخ 1397.07.24به قوت خود باقیست . این راي جزء 
الینفک راي فوق االشاره بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع 

است.

ردتخلف 25  0
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/16 3/99/25737 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

کوي وصال  
مدرس 
راسخ

3-1-10073-71-1-0-0 200

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.  این راي جزء الینفک راي شماره 21690 مورخ 1397.07.24 بوده و ارائه کپی 

از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.  این راي جزء الینفک راي شماره 21690 مورخ 1397.07.24 بوده و ارائه کپی 
از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به نامه شهرداري منطقه سه رشت بشماره 90319 مورخ 1399.05.20  مبنی بر 
ارسال گزارش اصالحی ، بدین وسیله با اصالح متراژ تخلفات مبلغ جریمه  به 

807,818,579(هشتصد و  هفت میلیون و  هشتصد و  هجده هزار و  پانصد و  هفتاد و  
نه) ریال اصالح می گردد. این راي جزء الینفک راي فوق االشاره بوده و ارائه کپی از 

هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

جریمه 277.23  1.25
 

303750  , 1381
 , 1393

پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

 مفاد راي شماره  21690 مورخ 1397.07.24به قوت خود باقیست . این راي جزء 
الینفک راي فوق االشاره بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع 

است.

جریمه 12  0
 

3100000  , 1393 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

تخلفات جدید و فاقد راي میبایست در قالب پرونده جدید جهت اتخاذ تصمیم به 
کمیسیون ارسال گردد.

ردتخلف 50  0
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  داراي پروانه نسقی  به شماره 252 مورخ **--**
 1380/12/6در  2/5 طبقه و دو واحد مسکونی  با زیربناي حدود 306/15 می باشد

که در عرصه اي به مساحت 177مترمربع صادر گردیده است و تاکنون تمدید  **--**
نگردیده و فاقد اعتبار میباشد.در سال 91 مالک بخشی از عرصه ملک را با خط عادي واگذار 

 به غیر نموده است
که در آن احداث بناء گردیده است  و  از بابت دو ساختمان داراي سوابق زیر می **--**

:باشد
ساختمان شماره 1

 تبدیل قسمتی از پیلوت بمساحت حدود  10/8 متر مربع به مغازه خواربار فروشی -1
تبدیل قسمتی از پیلوت به واحد مسکونی بمساحت حدود 62.6 متر مربع -2

 به تعداد  یک واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 1380 -3
افزایش واحدها از 2 واحد به 3 واحد-4

در سال 1393 اقدام به احداث یکباب ساختمان 2 طبقه (2 واحد) بر روي مغازه  در -5
قسمتی از محوطه زمین خود (به صورت جدا ساز) نموده است که عملیات ساختمانی آن در 

حد نازك کاري به شرح زیر میباشد.(ساختمان شماره 2)
طبقه همکف با ارتفاع حدود 2/80 متر شامل پیلوت بمساحت حدود 59 متر مربع  - 5-1

 .خارج تراکم و خارج از 60 درصد
 مغازه بمساحت حدود 12 متر مربع بصورت مازاد بر تراکم 5-2

طبقه اول بصورت مسکونی بمساحت حدود 71 متر مربع خارج تراکم و خارج از 60 - 5-3
درصد

طبقه دوم بصورت مسکونی بمساحت حدود 71 مترمربع خارج تراکم و خارج از 60  -5-4
درصد

به تعداد یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و به تعداد یک واحد کسري پارکینگ  -5-5
.تجاري  بابت احداث ساختمان جدید (1393) دارد

از باب موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر مبنی بر جریمه مساحتهاي مسکونی در 
ساختمان قدیم و جدید ومغازه در ساختمان جدید می باشدو

بابت  تبدیل پیلوت در ساختمان قدیم به مغازه موافقت نگردیده و با توجه به اعاده به وضع 
.پروانه  مغازه  کسري پارکینگ نیز منتفی می گردد

در حال حاضر با توجه به مدارك ارائه شده توسط متقاضی در خصوص ساختمان شماره 1  
  قدیم(3 طبقه سه واحد با یک باب مغازه)  در عرصه کلی به مساحت 233مترمربع

و تصمیم شماره 22294مورخ 99/01/18 کمیسیون ماده صد مبنی بر گزارش کل **--**
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:اعیانات جهت صدور راي تجدیدنظر اصالحی گزارش به شرح زیر می باشد
اضافه بناء در طبقه همکف به صورت پیلوت به مساحت 4/58مترمربع در ساختمان **--**

 شماره 1خارج از تراکم و خارج از طول 60 درصد با قدمت سال 81(فاقد راي)
تبدیل قسمتی از پیلوت بمساحت حدود  15/60 متر مربع به مغازه خواربار فروشی  **--**
 با قدمت سال  81 به صورت مازاد بر تراکم که فاقد تابلو و بالکن می باشد. (از بابت این 

قسمت راي تخریب دارد که 4.8مترمربع همزمانساز دارد )
تبدیل قسمتی از پیلوت به یک واحد سوئیت به مساحت حدود 59/56 متر  **--**

 مربع(از بابت این قسمت داراي راي جریمه که 3.04مترمربع داراي کاهش بناء همزمانساز)
اضافه بناء در طبقه اول به مساحت 5/37مترمربع خارج از تراکم وخارج از طول 60 **--**
درصد به صورت مسکونی که از این مقدار 2/22مترمربع  به صورت بالکن در حیاط خلوت می 

باشد که داراي اشرافیت به پالك مجاور می باشد.(فاقد راي)
اضافه بناء در طبقه دوم به مساحت 5/37مترمربع خارج از تراکم وخارج از طول 60 درصد -
به صورت مسکونی که از این مقدار 2/22مترمربع  به صورت بالکن در حیاط خلوت می باشد 

که داراي اشرافیت به پالك مجاور می باشد.(فاقد راي)
توسعه بناء در کنسول  طبقه دوم به سمت معبر 14متري به  مساحت 0/35مترمربع خارج از -

تراکم  (فاقد راي)
با توجه به ضوابط قدیم داراي  دو  واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 1380می  -

.باشد که در صورت تبدیل درب به درب کرکره اي یک واحد کسري پارکینگ دارند
یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند.(د رمجموع دو ساختمان 3واحد کسري **--**

پارکینگ مسکونی و2 واحد کسري پارکینگ تجاري)
در ساختمان شماره 2 با توجه به عدم بازدید و ارائه مدارك تغییري مشاهده **--**

.نگردید
با توجه به خط پروژه شماره 637مورخ 97/09/15 کل ملک  فاقد عقب نشینی از **--**

.معبر 12متري حد جنوب می باشد
گفتنی است ساختمان شماره 2 مورد بازدید قرار نگرفته است و گزارش بر اساس **--**

.سوابق موجود در پرونده می باشد
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف مربوط به توسعه زیرشیروانی راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق 
با موازین قانونی بوده، فلذا  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 
9,733,500(نه میلیون و  هفتصد و  سی و  سه هزار و  پانصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 4.71  1.5
 

700000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/05 3/99/25739 تجدید 
نظر

شهدا پشت  
قنادي 

گلستان   
 متحدین
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره 187 مورخه 
 93/12/28 می باشد که با استفاده از سقف تراکم اعطایی

بسطح  24/3 مترمربع بصورت 2  طبقه  با زیرشیروانی بر روي پیلوت در2  واحد مسکونی 
بازیربناي کل 253/15   مترمربع صادرگردیده عملیات

 :  ساختمانی درحد نازك کاري  است و درخصوص 
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقه همکف بسطح 7/34 مترمربع -1 

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات اول ودوم بسطح  14/38 مترمربع ( هرطبقه  7/34  -2
 .مترمربع )

افزایش سطح انباریها بصورت بناي تبدیلی راهرو به بناي  مازاد بر5 مترمربع بسطح 1/01  -3
. مترمربع

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی در طبقه سوم بسطح   -4
 .77/6 مترمربع

افزایش واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد مسکونی که زیربناي آن درطبقه سوم  -5
 می باشد

کسري یکواحد پارکینگ مسکونی  داراي سوابق و گواهی عدم خالف بشماره  -6
485392-98/07/11 می باشد

حالیه با توجه به پالن نقشه برداري و معماري ارائه شده و بازدید از ملک موارد زیر قابل بیان 
:است

اقدام به تبدیل پیلوت به دو باب مغازه  بمساحت 30/79 متر مربع (به ارتفاع 4/90  *---*
متر) نموده است

در طبقه اول بسطح 10/62 متر مربع از فضاي مسکونی به بالکن دو باب مغازه  *----*
تبدیل شده است

که 10/26 متر مربع از آن در حد 1/3 و مابقی خارج از 1/3 می باشد همچنین بسطح 19/71 
متر مربع کاهش زیربنا در

طبقه مذکور دارد
در زیرشیروانی بسطح 4/71 متر مربع توسعه بنا دارد که از این مقدار بسطح  *-----*

3/38 متر مربع مربوط به انباري مازاد بر
متر مربع می باشد 5

با توجه به تغییرات انجام گرفته 2 واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد  *------*
کسري پارکینگ مسکونی دارد

رعایت فضاي باز و فضاي سبز نمی گردد و سطح اشغال همکف بصورت 100% می  *-----*
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باشد که به همین صورت در مراحل قبل گواهی عدم خالف دریافت نموده است
ناظر ساختمان توسعه بنا در سطح را مورخ 96/06/15 به شهرداري اعالم نموده  *-----*

است
حالیه تقاضاي بررسی تخلفات مذکور و صدور مجوز حفاري بطول 14/50 متر آسفالت قدیم + 

یک متر موزاییک جهت نصب انشعاب آب و فاضالب را دارد
 . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد .

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 14.15مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 

مفید به مساحت 4.19 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  1.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  306,381,600

(سیصد و  شش میلیون و  سیصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم 
می دارد.  

جریمه 60.79  1.5
 

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

1399/06/12 3/99/25741 تجدید 
نظر

خیابان 
امام-روبرو
ي بیمه 
آسیا-بن 
ارشاد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/206 به تاریخ 97/12/27 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 447.27 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 14.15 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 42.45 مترمربع ( هر طبقه به سطح 14.15  -2

مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.1 متر مربع و دئر   -3

مجموع طبقات به سطح 3.09 مترمربع (هر طبقه به سطح 1.03 متر مربع  )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره کد 
 پیگیري  10428 به تاریخ 98/09/04 ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 10% تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه 70 *------*
%  % ------ استفاده کنونی  79.69

تراکم مجاز : 120%  + 30 تشویقی -------  مورد استفاده زمان پروانه  *---------*
% 210 % ------- استفاده کنونی  239.07

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

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 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 2به 1/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

162,792,000(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  هفتصد و  نود و  دو هزار ) ریال محکوم 
و اعالم می دارد.  

جریمه 32.3  1.5
 

3360000  , 1397 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/06/02 3/99/25743 تجدید 
نظر

خیابان  
شهداء 

کوچه بابایی
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان در حال احداث داراي پروانه ساختمانی به 
 شماره  3/97/130 به تاریخ 97/10/19 به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی می باشد
در  خصوص تخلفق زیر بنایی داراي سوابق گزارش و  آراي کمیسیون ماده صد به شرح زیر 

 : می باشد

عملیات ساختمانی در مرحله  اتمام سربندي و اسکلت بوده و برابر نقشه برداري ارائه    - -
:شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  84.03%   -   تراکم طبقات  ؛  168.07   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  8.77 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح حدود  17.52 متر مربع  -2
 (هر طبقه بسطح حدود 8.77 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع همکف  0.90 متر مربع و  -4
 . طبقات اول و دوم هر کدام 0.82 متر مربع

   . اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 3.45 متر مربع -5

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 80%  مورد استفاده %77.10    -    -      -
  %  -   طبقات  ؛   160%   مورد استفاده  154.20

 . رعایت پارکینگ گردیده است -
 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -

 . بسطح 7.80 متر مربع کسري فضاي باز -
 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -

الزم بذکر است که در خصوص اعیان قدیمی بصورت تجاري بسطح 16 متر مربع برابر راي -
 , بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 433 مورخ 92/04/25

به اعاده به وضع سابق محکوم گردیده که با احداث بناي جدید عمالً بناي قدیمی تخریب 
 گردیده است . (اجراي راي گردیده است )

اکنون با توجه به بازدید مجدد مالم اقدام به تخریب بخش از راهرو زیر شیروانی به  *--*
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 سطح 5.29 متر مربع  نموده است
برابر تخریب صورت گرفته آیتم شماره 5  به سطح 3.45 متر مربع در گزارش فوق  *--*

ملغی می گردد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 64/14مترمربع 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 89252مورخ 99/5/19و عدم احراز ضرورت قلع  تا این مرحله از ساخت  بنا . 
مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 
ارزش معامالتی بمبلغ 19,883,400(نوزده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  سه هزار و  

چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 64.14  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/20 3/99/25751 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی کوچه 
گلستان 

فرعی سوم 
سمت چپ 
ملک چهارم
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  تا این مرحله بصورت بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 1/75 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 4,123,000(چهار میلیون و  یکصد و  بیست و  

سه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.در خصوص عقب نشینی، در 
اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 

در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 76.  1.75
 

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 احتراما ملک مورد بازدید بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه حدود **--**
85/52   مترمربع

که مالک بدون اخذ مجوز درحال احداث بنا در حد ستون گذاري طبقه اول می **--**
.باشد

   زیربنا تا این مرحله 64.90مترمربع می باشد (11.10راه پله و 53.8مترمربع پیلوت)**--**
نوع اسکلت بتنی وقدمت سال  1398  می باشد که فعال کسري پارکینگ آن **--**

 .  مشخص نمی باشد
ضمنا به جهت تعیین میزان عقب نشینی  از واحد محترم نقشه برداري استعالم **--**
گردیده وواحد مربوطه اعالم نموده که با توجه به نسقی بودن ملک واینکه در طرح جدید 

 کوچه اي پیش بینی نگردیده امکان تهیه خط پروژه وجود ندارد
قرار دارد سطح اشغال همکف 75%  مورد  R111 با توجه به اینکه ملک درپهنه **--**
استفاده 71/6% که از کل بناي احداثی بسطح0.76  مترمربع مازاد برتراکم وبسطح 64.14 

 مترمربع درحد تراکم  می باشد
عملیات ساختمانی نیمه کاره در مرحله ارماتور  انتظار ستون طبقه اول می باشد که **--**

.ملک با دستور قضائی پلمپ گردیده است
عرض حیاط خلوت 1.9متر اجرا شده است که فعال فاقد اشرافیت می باشد اما در **--**

.طبقات در صورت اجراي پنجره اشرافیت خواهد داشت
.مراتب به حضور تقدیم می گردد**--**
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درخصوص افزایش واحد راي بدوي عیناً تایید میگردد. ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/06/05 3/99/25756 تجدید 
نظر

 
دیانتی-ماه
ي رودخان 
ارشاد  

فرعی 15
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی 
صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 

دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 
همکف و طبقات اول تا سوم ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 

2.25 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  1,047,902,400(یک میلیارد و  
چهل و  هفت میلیون و  نهصد و  دو هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 142.54  2.25
 

960000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 66مورخ **--**
 98/04/31 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 5واحد مسکونی

باز یربناي 696.5مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت  کاري می **--**
باشد(سربندي و دیوارچینی شده است) و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه 

 شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 45.06مترمربع در طبقه همکف (از این مقدار **--**

14.4مترمربع سایبان بتنی همگن جهت پارکینگ می باشد)
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم وسوم هر کدام  به مساحت 30.66**--**

مترمربع (مجموع سه طبقه 91.98مترمربع )
توسعه  بناء در زیرشیروانی به مساحت 5.5مترمربع به صورت توسعه انباري داخل **--**

 تراکم
.تعداد واحد ها از 5 به 6 واحد افزایش یافته است که یک واحد افزایش دارد**--**

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد  پارکینگ  شماره 1و 2 با هم  در تزاحم هستند **--**
( درب پارکینگ اجرا نشده است)

.رعایت فضاي سبز بر اساس پروانه در زمان پایانکار الزامی است**--**
.بر اساس ضوابط زمان پروانه 43.56مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند**--**

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.سطح اشغال همکف از 64.99% در زمان پروانه به 77.54% افزایش یافته است**--**

***************------*********************
از بابت موارد فوق داري راي کمیسین تجدیدنظر به شماره 25756مورخ 99/06/05**--**
مبنی بر جریمه می باشد (افزایش واحد از شمول تباصر ماده صد خارج و به رد آن راي صادر 

شده است)
تغییرات جدیدي مشاهده نشد.(ساختمان در مرحله نازك کاري)**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه تجاري 
همزمانسازبا 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 657,000(ششصد و  پنجاه 

و  هفت هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 73.  4
 

225000  , 1376 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/02 3/99/25760 بدوي بلوار امام  
خمینی  
خوش انس 
- نبش ب 
ششم

3-3-30281-39-1-0-0 206

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی همزمانساز با ضریب 1/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 249,750(دویست و  چهل و  نه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 74.  1.5
 

225000  , 1376 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
 قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه دو طبقه و دو باب مغازه

به مساحت عرصه 81.40مترمربع داراي پروانه نسقی به شماره 176مورخ 75/06/21**--**
  و پایانکار شماره 27866مورخ 76/12/14 به صورت

تجاري مسکونی همکف دو باب مغازه به مساحت 40مترمربع و پارکینگ و راه پله **--**
به مساحت 43 مترمربع و طبقه اول مسکونی به مساحت 83مترمربع در یک واحد

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مالک اقدام به تبدیل بخشی  از -1**--**
پیلوت به مساحت 11.32مترمربع به یک باب مغازه دیگر بدون مجوز نموده است

اضافه بناء همزمانساز به مساحت 0.34مترمربع در دو باب مغازه قدیمی با توجه -2**--**
 به ارائه نقشه

اضافه بناء همزمانساز  به مساحت  0.39مترمربع در پیلوت با توجه به ارائه نقشه -3**--**
(داراي راي جریمه  کمیسیون ماده صد به شماره 9221مورخ 76/12/14 )

اضافه بناء همزمانساز در طبقه اول به مساحت 0.73مترمربع با توجه به ارائه -4**--**
 نقشه

با توجه به احداث یک باب مغازه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک -5**--**
.واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

با توجه به خط پروژه شماره 1153 به مساحت 12.76مترمربع از اعیان در تعریض **--**
بن بست 6متري حد شرق و 12متري حد شمال قرار دارد(5مترمربع از مغازه جدید تبدیلی)
سطح اشغال موجود 100% می باشد که نسبت به قبل (زمان پایانکار)تغییري نکرده **--**

.است
می  m114 کاربري عرصه در طرح قدیم مسکونی با تراکم متوسط و در طرح جدید**--**

.باشد
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

***----------*********
در حال حاضر با توجه به راي تجدیدنظر ماده صد مبنی بر تخریب یک باب مغازه **--**

.در محل مغازه اعاده به وضع پیلوت و پارکینگ گردیده است
.و در حال حاضر موارد 1و 5 رفع تخلف گردیده است**--**

.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

راي بدوي تایید میگردد. ردتخلف  3
 

3360000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

1399/06/02 3/99/25761 تجدید 
نظر

پشت صدا  
وسیما - 

بلوار چمران 
 بن بست 
نوروزي
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد با توجه به نظریه کارشناس رسمی بشماره 83472 مورخ 1399.05.09مبنی بر 

تایید استحکام بنا ،  بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب 
به جریمه) جریمه بمبلغ 1,413,921,600(یک میلیارد و  چهارصد و  سیزده میلیون و  

نهصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 140.27  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

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

اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل 
نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد 
اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 790,070,400(هفتصد و  نود میلیون و  هفتاد هزار و  

چهارصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 78.38  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی  بشماره 3/97/115 مورخ   
1397/09/21 می باشد که بصورت 3/5 طبقه بانضمام انباري زیر شیروانی

با زیربناي 558/01 متر مربع صادرگردیده  عملیات ساختمانی درحد سفید کاري است  
وبراساس گزارش مهندس ناظر   و مجري   بشماره 2586  مورخ 1398/03/30  در مرحله  

 : شروع کار درخصوص
اضافه بنا در همکف  بسطح حدود 13/86 متر مربع -1

اضافه بنا در  طبقه  اول  بسطح حدود 13/86 متر مربع تا سقف طبقه اول داراي گزارش -2
غیابی  درسیستم بوده حال با عنایت به پیشرفت فیزیکی و نقشه برداري ارائه شده افزایش 

 : بناي آن شامل
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 13/33 مترمربع  -1

افزایش بناي مازاد برتراکم در طبقات اول الی سوم بسطح 39/99 مترمربع ( هرطبقه  -2
 . 13/33 مترمربع )

افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت یک طبقه مازاد برتعداد طبقات طرح تفصیلی دریک  -3
 . واحد مسکونی بسطح 140/27 مترمربع

افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت انباري مازاد بر 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح  -4
19/96  مترمربع  و تبدیل راهرو به انباري مازاد بر 5 مترمربع بسطح 1/8  مترمربع می باشد
در همکف بمقدار 1/38 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت و در طبقات اول -5
تا سوم هر طبقه بسطح 0/64 متر مربع (در مجموع 1/92 متر مربع) به فضاي مفید مسکونی

تبدیل شده است
با توجه به افزایش واحد مسکونی رعایت 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم میگردد ضمنا مالک   
مجاز به احداث 2 درب سه متري مطابق پروانه صادره است که در محل دو درب 4 متري 

 نصب گردیده
 است که تاثیري در پارك حاشیه اي و تامین پارکینگ هاي مورد نیاز ندارد

 همچنین با توجه به موارد مطروحه مقدار 22/91 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد
ضمنا فضاي سبز تا کنون اجرا نشده است و برابر پالن معماري ارائه شده رعایت  آن بمقدار 

10%  عرصه باقیمانده در زمان پایانکار الزامی می باشد (مطابق پالن رعایت می گردد)
با توجه به راي کمیسیون ماده صد بشماره 3/99/25761-99/06/02 از بابت موارد مذکور 
محکوم به پرداخت جریمه شده است ضمنا  افزایش طول درب در تامین 4 پارکینگ تاثیر 

گذار
است که جهت اخذ عوارض درآمدي ورود اطالعات گردید

.حالیه درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر احداث 
بناي بدون مجوز ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 91,452,000

(نود و  یک میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 152.42  0.5
 

1200000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/02 3/99/25763 بدوي بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) بهار 

22  

3-3-10405-204-1-0-0 208

  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

67.4  0
 

1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده  توسط متقاضی بصورت یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه که 
: بصورت غیابی درخصوص

.ا- احداث بناي بدون مجوز در همکف بمساحت حدود 85مترمربع
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول بمساحت حدود 85مترمربع با قدمت سال 1393  -2
داراي گزارش خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 94/9/14 کمیسیون بدوي ماده صد 

 محکوم به تخریب
بنا گردیده و پس از آن طی بازدید مجدد و گزارش کارشناس بصورت یک قطعه زمین نسقی 

  %با عرصه حدود 76/21 مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه با پوشش 100
با زیربناي همکف بصورت پیلوت وانباري بسطح  76/21 مترمربع و طبقه  اول بصورت  

 یکواحد مسکونی بازیربناي 76/21  مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1390
می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده و از بابت آن با توجه به راي تجدید نظر 

کمیسیون ماده صد بشماره 3/99/25935-99/06/23 محکوم به پرداخت جریمه شده است
همچنین برابرخط پروژه  پیوست به شماره 725  وانعکاس ملک برروي آن بسطح حدود  
33/7 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن میباشد.وبا 

 عنایت به  اینکه ملک درپهنه
G213  ( زمینهاي کشاورزي ) واقع گردیده  کل بناي احداثی مازاد برتراکم  می باشد حالیه
درخواست مختومه نمودن پرونده تخلفات مذکور و  صدور مجوز حفاري خاکی به طول 3  

 متر جهت انشعاب گاز رادارد
ضمنا ارائه گزارش بهنگام از آخرین وضعیت ملک منوط به اخذ مدارك و بازدید از داخل 

ملک 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 احداث ساختمان یک طبقه روي همکف در دو واحد مسکونی ، با توجه به 
محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی 
استحکام بنا،، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-39808 مورخ 99/03/18 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 45,830,400(چهل و  پنج 

میلیون و  هشتصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 147.84  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/22 3/99/25764 بدوي الوار مدرس 
فجرآزادگان 

جنب 
باشگاه سپاه 
کوچه 18 
متري

3-1-10286-364-1-0-0 209

در خصوص مازاد بر تراکم، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,070,368,000(یک میلیارد 

و  هفتاد میلیون و  سیصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 172.64  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم 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

9.48  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید  احتراماً
برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون  ماده صد بشماره 23441 مورخ 98/08/08   در  -

 , خصوص گزارش غیابی صورت گرفته , و اعالم مقدار دقیق تخلفات صورت گرفته
با توجه به مراجعه متقاضی و ارائه نقشه معماري ارائه شده گزارش اصالحی بشرح زیر  - -

 . تقدیم میگردد
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با اسکلت بتنی که  -

بدون مجوز شهردراي بر روي عرصه نسقی با قدمت سال جاري (98)  احداث گردیده که در 
 . مرحله نازك کاري میباشد

 . داراي عرصه بمساحت 95.66  متر مربع  با 100%  پوشش  اعیان بشرح زیر است  -
-  = = 

 همکف بسطح  95.66 متر مربع  (از مقدار فوق بسطح 11.95 متر مربع راه پله است )   - 1 
 طبقه اول بسطح   95.66 متر مربع (از مقدار فوق بسطح 11.95 متر مربع راه پله است )  - 2

طبقه دوم بسطح 114.89 متر مربع   -  از مقدرا فوق بسطح 19.23 متر مربع بصورت  - 3
کنسول (با عرض 1 متر ) بسمت شارع در ضلع شرق و جنوب در ارتفاع 6 متري از سطح 

 . شارع است - و راه پله بسطح 11.95 متر مربع
 . راه پله به بام بسطح 14.27 متر مربع - 4

. مجموعا در دو واحد مسکونی که رعایت پارکینگ گردیده - -
برابر خط پروژه پیوست بشماره 388  بسطح حدود 9.48  متر مربع از اعیان در ضلع شرق  -
در تعریض خیابان 18 متري قرار دارد  و در حد جنوب بدلیل عدم  تعریف  کوچه در طرح 

 . تفصیلی خط پروژه تهیه نگردیده است
علیرغم اینکه بر اساس طرح تفضیلی در حد جنوب ملک کوچه اي تعریف نگردیده ، ولی   -

.در این حد داراي درب نفر رو و پنجره می باشد
  % تراکم  مجاز همکف     75 %    - طبقات  80  -

  % مورد استفاده  همکف  100%   - طبقات   244.31 - -
همکف بسطح   64.63  متر مربع داخل تراکم  و بسطح  31.03  متر مربع خارج از   -  - -  

 .  تراکم
طبقات  بسطح 83.21   متر مربع داخل  تراکم و بسطح 141.61  متر مربع خارج از تراکم  - -

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

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

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

6.8  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/06/11 3/99/25765 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري- 
  پارس3

3-3-10053-19-1-0-0 210

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
52,920,000(پنجاه و  دو میلیون و  نهصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.  

جریمه 28  1.5
 

960000  , 1398 احداث بناي جداساز

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یک باب خانه به مساحت **--**
 عرصه 126.75مترمربع

که از بابت اعیان یک طبقه ویالئی داراي بالمانع شماره 3/33/31956مورخ **--**
.81/12/11 می باشد

.تغییراتی مشاهده نگردید**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده اقدام به توسعه بناء مسکونی با مصالح **--**

 بنائی به مساحت 10 متر مربع
احداث سایبان فلزي در حیاط جهت تامین پارکینگ به مساحت 18متر مربع با **--**

 مصالح فلزي
.همراه با تعمیر ات کلی  بناء  بدون مجوز نموده است**--**

121می باشد(R80-%75 با توجه به کاربري ملک بر روي طرح تفضیلی کاربري ملک**--**
%) بنابراین اعیان توسعه داده شده مسکونی10 مترمربع  داخل تراکم و

.سایابان به صورت احداث بناي جداساز به مساحت 18مترمربع می باشد**--**
 %سطح اشغال موجود ملک 81.70% و سطح اشغال مجاز 75**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2175 به مساحت 6.8مترمربع  از عرصه در تعریض **--**
کوچه 8متري حد جنوب قرار دارد.(3مترمربع اعیان پارکینگ و 3.8مترمربع عرصه)

عدم رعایت عقب نشینی عرصه به مساحت 3.8مترمربع و اعیان پارکینگ به **--**
 مساحت 3مترمربع

با توجه به ضوابط قدیم فاقد کسري پارکینگ**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداث یک 
باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 25.58 مترمربع، به منظور بررسی 

استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-81937

 مورخ 99/05/07 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید 
استحکام بنا دارد، و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 6،139،200،000  ریال، به استناد 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 1,227,840,000(یک میلیارد و  دویست و  بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  

چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25.58  0
 

1800000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/22 3/99/25767 بدوي 0-0-1-45-10086-3-3  ارشاد  211

در خصوص احداث سرویس بهداشتی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,016,000(دو میلیون و  

شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1.44  2
 

700000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 90,000,000(نود 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

1800000  , 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 تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان 3/5 طبقه با اسکلت فلزي به مجموع 
زیربناي 373 متر مربع داراي پایانکار

شماره 23222-80/10/30 از شهرداري  و سند تفکیک شده آپارتمانی (پیوست)بوده و پس 
از آن  متقاضی بدون کسب مجوز الزمه

با قدمت سال جاري اقدام به تعمیرات همکف شامل اجراي سقف کاذب در پیلوت و احداث 
یکباب سرویس بهداشتی بمساحت 1/44 متر مربع

نموده و در محوطه ملک بر خالف قانون تملک آپارتمانها  اقدام به احداث یکباب مغازه  
بسطح  25/58 (ارتفاع حدود 2/90 متر)  با اسکلت بلوکی
.و سقف فلزي نموده که در حد پایان نازك کاري می باشد 

با توجه به عدم تامین پارکینگ جهت مغازه یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد.که از 
بابت آنها با توجه به راي کمیسیون ماده صد بشماره 99/05/22-3/99/25767

محکوم به پرداخت جریمه شده است
باستناد خط پروژه شماره 1212 پیوست رعایت عقب نشینی می گردد

حالیه با توجه به نقشه اصالحی ارائه شده توسط مالک مساحت مغازه به 23/47 متر مربع و 
مساحت سرویس بهداشتی به 1/28 متر مربع اصالح می گردد

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/02 3/99/25769 تجدید 
نظر

شهدا  
-ایستگاه 
عمو-برادرا
ن موالیی 
نبش ك29 
ساختمان 

رضا
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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 81103  مورخ 1399.05.07  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 5.014.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 

1,002,800,000(یک میلیارد و  دو میلیون و  هشتصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می 
نماید.   در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها 

مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 50.14  0
 

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

توضیحات بازدید احتراما مکان  تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت یک  **--**
 واحد آپارتمان در طبقه  همکف به مساحت 50.14مترمربع

ساختمان دو طبقه  روي سوئیت داراي پروانه مسکونی به شماره 219 مورخ  **--**
 77/11/19 و پایانکار شماره 22813مورخ 78/10/28

.داراي بالمانع تفکیک 3/33/22962مورخ  78/11/6می باشد **--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید کل سوئیت بدون **--**

افزایش زیربناء  به یک واحد تجاري تبدیل شده است (در سال 98)
یک واحد کسري پارکینگ تجاري  براي  یک واحد دارند.(در مرحله نازك کاري)**--**
برابر خط پروژه  شماره 2141به مساحت 1/73 متر مربع از این مغازه (اعیان) در **--**

 مسیر تعریض معبر اصالحی 30متري قرار دارد
داراي رضایت نامه محضري از مالکین مشاع ساختمان به شماره 25940مورخ **--**

.98/01/20 در خصوص تبدیل تجاري می باشد
.مراتب جهت تعیین ملک به درخواست مالک به حضور تقدیم میگردد**--**
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 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 118,761,600(یکصد و  هجده میلیون 
و  هفتصد و  شصت و  یک هزار و  ششصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 11.12  3
 

3560000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/26 3/99/25775 بدوي بلوار  
انصاري 
ارشاد 
روبروي 

موسسه مهر

3-3-10504-3-1-0-0 213

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

راي به جریمه به مبلغ 534,000,000(پانصد و  سی و  چهار میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 75  2
 

3560000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی به صورت  موسسه 
تحقیقاتی- درمانی  به صورت 5 طبقه بر روي زیرزمین  به  شماره  2 و به تاریخ   91/1/15   با 

 زیربناي  3269/95 مترمربع می باشد
ملک مذکور داراي سوابق تمدیدي پروانه ساختمانی به شماره 76973 به تاریخ  *--*

 92/01/24 می باشد
داراي گواهی عدم خالف صادره  به شماره   92338 به تاریخ  93/1/31 در مرحله  *----*

  اتمام اسکلت طبقه پنجم و بدون تخلف زیر بنایی می باشد
در خصوص تخلفات در مرحله اول به شرح ذیل بوده که داراي سوابق گزلرش و  *------*

: آراي کمیسیون ماده صد بوده که پرونده مختومه گردیده است
 کاهش بناء در زیرزمین به مساحت 21/3مترمربع -1

افزایش بنا در طبقه همکف به مساحت 6/72 مترمربع  (22/88 مترمربع مساحت سایه  -2
کنسول که بالاستفاده می باشد از مساحت اعالمی به کمیسیون کسر گردیده است )
تبدیل بخشی پیلوت در همکف به فضاي موسسه پزشکی و تحقیقاتی و با حذف  -3

پارکینگ بر خالف مدلول پروانه به مساحت 410/10 مترمربع
افزایش بنا در طبقه اول به مساحت 37/10 مترمربع به صورت موسسه پزشکی تحقیقاتی  -4

(تراس غیر مسقف در حیاط )
افزایش بنا در طبقه دوم به مساحت 3/37 مترمربع به صورت موسسه پزشکی تحقیقاتی -5
افزایش بنا در طبقه سوم به مساحت 3/37 مترمربع به صورت موسسه پزشکی تحقیقاتی -6

افزایش بنا در طبقه چهارم به مساحت 52/47 مترمربع به صورت موسسه پزشکی  -7
تحقیقاتی (تراس مسقف )

افزایش بنا در طبقه پنجم  به مساحت 7/42مترمربع به صورت توسعه فضاي مسقف -8
با توجه به حذف پارکینگ در همکف و افزایش زیربناي مفید ساختمان به کسر زیرزمین  -9
با توجه به ضوابط زمان پروانه  تعداد 54 واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد و بر همین اساس 

 داراي 32 واحد کسري پارکینگ پزشکی می باشد

*------------------------------------------------------------
---------------------------------------* 

در مرحله بعدي مجددا با توجه ارائه نقشه برداري از وضع موجود ، داراي اضافه بنا به  *-*
 : شرح ذیل بوده که در این خصوص نیز داراي سوابق می باشد
 افزایش بنا همزمان ساز در همکف به سطح 2.66 متر مربع -1

 افزایش بنا همزمان ساز در طبقه اول به سطح  2.63 مترمربع-2
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 افزایش بنا همزمان ساز در طبقه دوم به سطح  2.8 مترمربع -3
 افزایش بنا همزمان ساز در طبقه سوم به سطح  2.8 مترمربع -4

 افزایش بنا همزمان ساز در طبقه چهارم به سطح  1.15 مترمربع -5
 کاهش بناء مجدد در زیرزمین به مساحت 8.88مترمربع نسبت به پروانه صادره *---*
کاهش بناء در طبقه پنجم به مساحت 1.41مترمربع نسبت به پروانه صادره و با  *----*

توجه به پرداختی راي  کمیسیون به سطح  7.42 مترمربع داراي بستانکاري از شهرداري  می 
 .باشد

در حال حاضر 33 واحد کسري پارکینگ دارند که با توجه به پرداختی راي   *-----*
 کمیسیون به تعداد 32 واحد ، داراي یک واحد کسري پارکینگ مجدد می باشد

*------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------*

: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

در همکف اقدام به احداث موتور خانه به سطح 11.12 متر مربع نموده است *--*
پوشش نماي جانبی با مصالح حلب رنگی می باشد *---*

رعایت 19 واحد پارکینگ در زیر زمین  می گردد  ( در همکف  7 واحد پارکینگ در  *----*
فضاي باز با توجه به جانمایی در محل رعایت می گردد)--- داراي سه واحد کسري پارکینگ 

 می باشد
رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *-----*

در کلیه طبقات درب ضد حریق اجراشده است *------*
داراي بالمانع اداره کل محیط زیست برابر نامه به شماره ثبت شده در دفتر  *--------*

 شهرداري 1214643 ش ر به تاریخ 99/06/22 مبنی بر صدور پایان کار می باشد
مالک درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد *---------*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بصورت احداث ساختمان ویالیی ؛با توجه به سابقه بنا ( 
سال وقوع تخلف 1357 )ضمن نقض راي بدوي، قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 98.34  0
 

55000  , 1357 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/05 3/99/25781 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده سنگر  
-نرسیده به 
میدان امام 
   علی

3-1-10192-426-1-0-0 214

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-59787 مورخ 99/04/12 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مبنی برتایید استحکام بنا و نظریه 86241 مورخ 99/05/23 ارزش سرقفل 
به مبلغ 500.000ریال تعیین گردید ،لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداریها با اعمال یک پنجم ارزش و سرقفل  و جریمه به مبلغ 100,000

(یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم میگردد.

جریمه 16.5  0
 

55000  , 1357 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت اضافه بناي مسکونی(سرویس بهداشتی) با ضریب 0.5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,676,500(یک میلیون و  ششصد و  هفتاد و  شش 

هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 4.79  0.5
 

700000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند  ششدانگ یک باب خانه **--**
 به مساحت عرصه 197/38مترمربع

که از بابت  اعیان  مسکونی و یک مغازه با مساحت کلی 144.92مترمربع داراي راي  **--**
تخریب به شماره 16170مورخ 94/11/24 می باشد.(طرح ساماندهی حرایم رودخانه توسط 

شهرداري )
در حال حاضر با توجه به مراجعه مالک و ارائه نقشه برداري و پالن معماري  موارد **--**

:تخلف به شرح زیر می باشد
یک باب منزل مسکونی ویالئی بلوکی  با قدمت احداث سال 57(تاریخ نصب کنتور  **--**
 ) به مساحت 98.34مترمربع به صورت اتاقهاي تو درتو و سرویس بهداشتی و حمام  جداگانه

یک باب مغازه قدیمی با دیوار بلوکی به مساحت 16.5مترمربع و قدمت سال 57 **--**
 فاقد استفاده  وفعالیت شغلی با ارتفاع 2.2متر

سرویس و حمام بلوکی به مساحت 4.79مترمربع که در سال 94 توسعه پیدا کرده **--**
.است

با توجه به خط پروژه شماره 2255 کال در حریم 45متري رودخانه (کمی)قرار **--**
 .دارد(خارج از حریم 15متري اداره آب)بنابراین کل اعیان احداثی خارج از تراکم می باشد

.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم 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 175,824,000(یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  بیست و  
چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 97.68  1.5
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/11 3/99/25811 بدوي امام  
خمینی  8
متري
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي اصالح  پروانه ساختمانی شماره 603 به تاریخ 
81/12/20 به صورت ساختمان 1.5 طبقه در یک واحد  و با زیر بناي 182.40 متر مربع می 

 باشد
پروانه اشاره شده به صورت ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی و با زیر بناي  *-*

 306.52 متر مربع در تاریخ 86/11/17 اصالح گردید
پروانه فاقد اعتبار می باشد *---*

 با توجه به بازدید از محل عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*
 : داراي افزایش بنا به شرح زیر می باشد

 افزایش بنا در همکف به سطح 22.19 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 66.57 متر مربع  ( هر طبقه به سطح  -2

22.19 متر مربع )
کاهش سطح راه پله در همکف به سطح 2.23 متر مربع و در طبقات اول تا سوم در  -3

 مجموع به سطح 6.69 متر مربع ( هر طبقه به سطح 2.23 متر مربع )

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-*
 ساختمان در زمان پروانه فاقد راه پله به بام بوده است *---*

پروانه مذکور فاقد اعتبار می باشد *-----*
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*

 سه طبقه -  R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 41.35 % ------  *------*

% استفاده کنونی  57.42
تراکم مجاز : 100%   -------  مورد استفاده زمان پروانه 124.06 %  *---------*

% ------- استفاده کنونی  172.26
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدین می کردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هریک به مساحت 2.82 مترمربع، 

احداث یک طبقه مازاد به مساحت 349.03 مترمربع، توسعه زیرشیروانی ( انباري ) به 
مساحت 2.65 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 0.45 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-73956 مورخ 99/04/29 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 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 2,442,115,200(دو میلیارد و  چهارصد و  چهل و  دو میلیون و  یکصد و  پانزده 
هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 363.41  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 3/99/25818 بدوي کمر بندي  
خرمشهر 14
 متري الله 
سمت چپ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/93 به تاریخ 98/06/11 به صورت 3.5 طبقه ( یک طبقه مازاد برابر 

ضوابط ) و در 7 واحد مسکونی با زیربناي 1456.42 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 2.82 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 8.46 مترمربع ( هر طبقه به سطح 2.82 مترمربع  -2

(
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 349.03 مترمربع -3

توسعه بنا  در زیر شیروانی به صورت توسعه انباري ها  به سطح 2.65 متر مربع -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات اول تا سوم و در مجموع  به   -5

سطح 0.45 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.15 متر مربع  )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر شروع عملیاتن ساختمانی  و تخلف زیر بنایی به  *-*
 شماره 11742 به تاریخ 98/09/24  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

داراي سوابق شکایت به دلیل احداث طبقه مازاد از ملک بوده ، لیکن ملک شاکی با  *--*
فاصله دو پالك از ملک مذکور و فاقد هرگونه دیوار مشترك و ارتباطی با ملک مور نظر می 

باشد
داراي گزارش ناظر مبنی بر شروع عملیات ساختمانی در سر برگ شهرداري به شماره  *-*

درخواست  555394  به تاریخ 98/08/11 می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10 متر  *--*

( 
رعایت دیوار حائل بام می گردد  *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

افزاش تعداد واحد از 7 به 9  که با توجه به طبقه مازاد می باشد *-------*
رعایت 8 واحد پارکینگ بدون تزاحم می گردد ---  11 واحد پارکینگ  *--------*

 تامین شده که به تعداد 3 واحد مازاد می باشد

  R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
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R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز : 60%  -----  مورد استفاده زمان پروانه 60 % ------  *------*

% استفاده کنونی  60.49
تراکم مجاز : 120%  + 60 % تشویقی طبقه مازاد  -------  مورد استفاده  *---------*

% زمان پروانه 180 % ------- استفاده کنونی  241.95
 رعایت فضاي باز می گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 

؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 76 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 86613مورخ 99/05/24 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
23,560,000(بیست و  سه میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 76  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 3/99/25823 بدوي میدان امام 
حسین 

شهرك صبا 
کوچه 
شانزدهم

3-1-10318-58-1-0-0 217
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شرح راي نوع 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 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 127 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب  خانه ویالیی  و با مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*

  R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
باستناد خط پروژه شماره 567  ملک فاقد عقب نشینی در کوچه 8 متري  *------*

 اصالحی می باشد
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 59.84 -1

 به سطح 76 متر مربع در حد تراکم  می باشد *-*
 رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی در فضاي باز برابر ضوابط امالك واقع در کاربري *--*

R112  می گردد
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

حیاط خلوت سراسري به عمق 2 متر ، رعایت می گردد *------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 62.10 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که 

حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

288,765,000(دویست و  هشتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  شصت و  پنج هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.1  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 3/99/25825 بدوي رشت 
دیانتی 
میدان 

کودك کوي 
مروارید

3-3-10120-6-1-0-0 218
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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 گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 6.90 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 84919مورخ 99/05/12 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
2,139,000(دو میلیون و  یکصد و  سی و  نه هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 6.9  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 3/99/25825 بدوي رشت 
دیانتی 
میدان 

کودك کوي 
مروارید

3-3-10120-6-1-0-0 218

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

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 تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی به مساحت 83 متر مربع می 
 باشد

داراي اعیان قدیمی به صورت یک باب خانه یک اشکوبه به مساحت 59.50 متر مربع با  *-*
 قدمت سال 1359 می باشد

مالک بدون مجوز اقدام به احداث یک طبقه بر روي واحد مذکور با راه پله مجزي به  *--*
سطح 9.50 متر مربع  با قدمت سال 1398 و به مساحت 59.50 متر مربع و با مصالح بتنی 

 نموده است
در خصوص اعیان در همکف به صورت یک باب خانه ویالیی داراي بالمانع به صورت  *---*

 تعمیرات جزئی به شماره 3/33/522325 به تاریخ 98/04/16 می باشد
واقع شده   R 121 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه  *-----*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 83.13 -1

همکف به سطح 59.50 متر مربع ( از اعیان قدیم در حد تراکم و داراي بالمانع ) و به  *-*
سطح 2.75  متر مربع از اعیان جدید الحداث در حد تراکم و به سطح 6.75 متر مربع داراي 

 خارج تراکم می باشد
 ( اعیان قدیمی داراي بالمانع بوده و در فرم تحلیل خالف وارد نمی گردد )
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % --------- مورد استفاده : 143.37 -2

در طبقات به سطح 55.35 متر مربع به صورت خارج تراکم و به سطح  4.15 متر مربع  *--*
به صورت خارج تراکم می باشد

 فاقد راه پله به بام می باشد *---*
 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *------*

در خصوص واحد  تازه احداث داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات و احداث طبقه مازاد که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به موجب نظریه کارشناس 
رسمی شماره 86180 مورخ 99/05/13 مبنی بر تایید استحکام طبقه مازاد به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 769,036,800(هفتصد و  شصت و  نه میلیون و  سی و  شش هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 114.44  2
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/06/01 3/99/25826 بدوي خ فلسطین  
 پشت تازه 

آباد  
زمینهاي 
 نهضت
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 177**--**
 مورخ 97/12/21 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

باز یربناي 354.62مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 0.55مترمربع در طبقه همکف**--**
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 0.55مترمربع **--**

(مجموع دو طبقه 1.1مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز به مساحت 104.44 مترمربع**--**

کاهش سطح راه پله  در طبقات اول و دوم هر کدام 1.55مترمربع و افزودن به بناي **--**
مفید در مجموع به مساحت 3.10مترمربع

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 17مترمربع **--**
.سه واحد پارکینگ تامین می گردد**--**

.رعایت فضاي سبز  بر اساس پروانه صادره می گردد**--**
5.25مترمربع مساحت  فضاي باز کمتر از حد نصاب پروانه (14مترمربع براي هر **--**

واحد اجرا شده است)
 داراي گزارش  ناظر معماري به شماره پیگیري  3351  در خصوص طبقه مازاد**--**

.سطح اشغال همکف از 73.59% در زمان پروانه به 73.97% افزایش یافته است**--**
.قدمت تخلف سال 98 و اسکلت بتنی آرمه می باشد**--**

تعداد واحدها سه واحد می باشد  که در اجرا دو باب انباري اجرا گردیده و  یک **--**
.واحد فاقد انباري بر خالف ضوابط شهرسازي می باشد

از بابت موارد فوق داراي راي جریمه مطابق صورتجلسه مورخ 99/06/01 کمیسیون **--**
.ماده صد می باشد

.تغییراتی مشاهده نگردید**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 7,680,000(هفت میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار )  ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 8  1
 

960000  , 1398 احداث بناي جداساز 1399/06/31 3/99/25873 بدوي پارس1-خ  
10 متري  ك 
8 متري
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توضیحات بازدید احتراماً مکان بازدید شده برابر سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یک واحد **--**
 خانه ویالیی دوبلکس بمساحت عرصه 160 متر مربع

.داراي بالمانع شماره 3/33/516838 مورخ 98/08/23 می بشاد**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید در ملک تعمیرات جزئی **--**

 بدون مجوز انجام شده است و به مساحت
.حدودي 8مترمزربع ایوان به صورت مسقف افزایش بناء دارند**--**
.جهت تنظیم گزارش دقیق نیاز به ارائه پالن معماري می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 2175جدید تهییه شده در اداره راه وشهرسازي به **--**
 مساحت 8مترمربع

در تعریض کوچه 12متري حد جنوب قرار دارد وفاقد عقب نشینی از کوچه 8متري حد شمال 
.می باشد

.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض نظر به 

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

اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 1,879,651,200(یک میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  نه 
میلیون و  ششصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 279.71  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/11 3/99/25875 تجدید 
نظر

جاده  
الهیجان 
شهدا 

پاسداران
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در خصوص افزایش واحد، راي بدوي تایید میگردد. ردتخلف 3  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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه  اصالحی  بشماره 517234 مورخ 1398/04/06 **--**
در 4 طبقه روي پیلوت (با احتساب  11 واحد واحد مسکونی و انباري زیر شیروانی )

به زیر بناي 1629.8 متر مربع صادر گردیده است. عملیات ساختمانی در حد نازك **--**
کاري  می باشد.و  برابر  نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی (ممهور به مهر نقشه بردار 

:)داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
.در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 55.2 متر مربع می باشد**--**

 . .طبقه  اول داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به مساحت 55.2 متر مربع می باشد**--**
 . .طبقه دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به مساحت 55.2 متر مربع می باشد **--**
طبقه  سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به مساحت 55.2 متر مربع می باشد. **--**

..به سطح0.09  متر مربع از سطح راه پله به بناي مفید اضافه شده است
طبقه چهارم  داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به مساحت 55.2 متر مربع می  **--**

 .باشد
. فضاي زیرشیروانی به سطح 3.62مترمربع  توسعه  یافته است *---*

.افزایش  11 واحد به 14 واحد مسکونی که 3 واحد افزایش دارند**--**
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 55 % و سطح اشغال موجود برابر با 64.81% می **--**

.باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی ***--**
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 
گردد.(پارکینگ هاي شماره 6و7 و همچنین 4و5 با هم در تزاحم دو به دو هستند)

برابر پالن معماري ارائه شده  و برابر ضوابط صدور پروانه به سطح  82.21متر مربع **--**
داراي کسري فضاي باز میباشد.(بر اساس ضوابط صدور پروانه رعایت فضاي باز الزامی نبوده 

است)
.برابر پالن معماري به مساحت 18.48مترمربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند**--**

.رعایت حداقل مساحت پاسیو می گردد**--**
دیوار  و سرویس بهداشتی قدیمی در ملک موجود میباشد که تخریب آن و رعایت **--**

.عقب نشینی در زمان پایانکار الزامی می باشد
.فاقد گزراش ناظرین در خصوص اضافه بناء می باشد**--**

.مراتب جهت صدورگواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 173,848,000(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار )  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 28.04  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/23 3/99/25882 بدوي شهید  
انصاري-پار

س  
حسینی-دو

م
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/145 به تاریخ 98/09/10 به صورت 1.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 199.40 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله سفید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 13.36 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 13.36 متر مربع -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.66 متر مربع و در   -3
طبقه اول به سطح 0.66 مترمربع

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

رعایت پارکینگ می گردد *--------*

 R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 6.41 % تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 69.70 % ------ استفاده کنونی  79.76

تراکم مجاز : 140 + 12.82 %  تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 69.70 % ------- استفاده کنونی  79.76

 رعایت فضاي باز می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و گزارش 
کارشناس شهرداري وحضور مالک در جلسه کمیسیون و  نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 98364 مورخ 99/5/29 ثبت دفتر شهرداري مرکز در خصوص احداث بناي 
بدون مجوز مسکونی  به مساحت 47/46 متر مربع ، با عنایت به اینکه سال وقوع 

تخلف 1359 و هنگام احداث بنا در کاربري مسکونی قرار داشته و برابر بند یک مصوبه 
69/1/24 شوراي عالی معماري و شهرسازي ،  قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را 

ندارد.

ردتخلف 47.46  0
 

50000  , 1359 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/10 3/99/25893 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده سنگر  
- نرسیده 
به میدان 
  امام علی

3-1-10192-429-1-0-0 22
3

توضیحات بازدید احتراما در اجراي دستور جهت تعیین تکلیف امالك واقع در حریم رودخانه مکان مورد نظر ( 
با توجه به مشاهدات بیرونی و باستناد پالن نقشه برداري تهیه شده توسط واحد محترم 
نقشه برداري) بصورت یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه  به مساحت عرصه حدود 

97.46 مترمربع و به زیربناي حدود 47.46 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی و به قدمت حدودي 
باالي 35 سال بوده که از بابت احداث اعیانات موجود بالمانعی در سیستم ثبت نگردیده 
است همچنین با توجه به پالن نقشه برداري پیوست کل ملک (شامل مجموع اعیانات 

احداثی) در کاربري حریم فضاي سبز حاشیه اي رودخانه (خارج از عمق 15 متري سازمان 
آب) قرار دارد و با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد.مراتب جهت صدور 

.دستورات بعدي بحضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ،  به استناد تبصره 5 ماده صد 
قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  
پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/15 3/99/25896 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر- 
کوي امام 
  رضا

3-3-10456-37-1-0-0 22
4

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 100834 مورخ 99/6/1کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3/268/800/000 ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 653,760,000(ششصد و  پنجاه و  سه 
میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 57.32  0
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید   احتراماً
مکان ارائه شده  قبال  بصورت یکباب  مغازه بسطح 40/36 متر مربع داراي راي تخریب از  - -
 کمیسیون تجدید نظر ماده صد بشماره 14263  مورخ 1394/07/29  بوده که متقاضی راساً

 .  اقدام به تخریب آن نموده اند -
وضع موجود مجدداً بدون مجوز اقدام به احداث  یک باب مغازه و بالکن سراسري با اسکلت  -
 . فلزي و قدمت سال جاري (98 )  نموده که عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد
برابر کروکی نقشه بردراي ممهور ارائه شده  مساحت مغازه  بسطح 32/63 متر مربع و   -

 . بالکن بسطح 24.69 می باشد
  . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري -

 .برابر خط پروژه  پیوست بشماره 595  فاقد عقب نشینی می باشد - -
قرار دارد . - - تراکم مجاز 100% بصورت    M114 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مختلط -

 . یک طبقه  فعالیت
 . همکف در حد تراکم   -  بالکن خارج از تراکم  -

 . مراتب جهت صدور  دستور تقدیم میگردد  

22
4

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث ساختمان یک طبقه روي همکف مشتمل بر یک واحد مسکونی بدون 

مجوز شهرداري، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و 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-ش ر-105224مورخ 99/06/06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، 
ضمن نقض راي بدوي در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 42,274,700
(چهل و  دو میلیون و  دویست و  هفتاد و  چهار هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم 

می نماید. 

جریمه 136.37  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/12 3/99/25911 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) ك 
بهار 35 

دست راست 
ملک دوم

3-3-10410-474-1-0-0 22
5

در خصوص مازاد بر تراکم ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1برابر ارزش معامالتی به مبلغ 71,145,000
(هفتاد و  یک میلیون و  یکصد و  چهل و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 22.95  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 متاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین نسقی بمساحت حدود 100 متر مربع

(با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده بمساحت 89/34 متر مربع) می باشد که متصرف 
آن بدون اخذ مجوز با قدمت سال 97 اقدام به احداث بنا

بصورت ساختمان یک طبقه بر روي پیلوت با اسکلت بتن آرمه بر روي آن با مشخصات 
جدول کاربري در یک واحد مسکونی  نموده است

که با توجه به تامین پارکینگ فاقد کسري پارکینگ است
الزم به توضیح است باستناد خط پروژه شماره 725 پیوست بسطح 1/36 متر مربع از عرصه 

(مشتمل بر اعیانات احداثی) در مسیر تعریض معبر 8 متري حد جنوب قرار دارد
سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود برابر با 90/54% می باشد

عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده و در آن حد  پنجره مشرف به پالك همسایه  ندارد 
(عرض متوسط حدود 1/35 متر) و پنجره ها مطابق عکس هاي پیوست بسمت همسایه 

نیست
.و پنجره هاي قبلی دیوار چینی شده است

طبق سوابق از بابت ملک مذکور با توجه به گزارش غیابی داراي راي تخریب کمیسیون بدوي 
ماده صد بشماره 3/98/24309-98/11/16 می باشد
حالیه درخواست  بررسی تخلفات مذکور را دارند

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

22
5

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 1399/06/31 3/99/25913 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
انتهاي  

 خوش انس

3-3-30253-20-1-0-0 22
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 405,480,000(چهارصد و  پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 52.32  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/197 به تاریخ 97/12/26 به صورت 3.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 410.94 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام  سقف دوم می باشد
در خصوص تخلفات به شرح زیر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 3/9/23582 

: به تاریخ  99/05/13  مبنی بر تخریب بنا می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 22.09 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 44.18 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

22.09 مترمربع )
 افزایش تعداد واحد از 1 به 2 واحد ( تا این مرحله در اتمام اسکلت سقف دوم ) -3

مجددا با توجه به ارائه مدارك و نقشه هاي وضع موجود تا مرحله اتمام سقف سوم ،  *-*
 : داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح زیر می باشد

توسعه بنا در همکف به سطح 17.44 متر مربع -1
توسعه بنا در طبقات اول و دوم در مجموع به سطح 34.88 متر مربع   ( هر طبقه به  -2

 سطح 17.44 متر مربع )
 افزایش تعداد واحد از 1 به 2 واحد ( تا این مرحله در اتمام اسکلت سقف دوم ) -3

با توجه به اتمام اسکلت و سربندي و مراجعه و نقشه هاي وضعع موجود  *---------*
: ارائه شده  ، داراي توسعه بنا به شرح زیر می باشد

 توسعه بنا در طبقه سوم به سطح 17.44 متر مربع -1
 افزایش تعداد واحد به نسبت گزارش ارائه شده به کمیسوین ماده صد از 2 به 3  واحد -2

 توسعه راهرو در زیر شیروانی به سطح 2.40 متر مربع -3

22
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام الزامی می گردد  *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو در پایان کار  *------*

الزامی می باشد

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R 121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 10% تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 79.96 % ------ استفاده کنونی  94.94

تراکم مجاز : 210 % +30 %  تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 239.89 % ------- استفاده کنونی  296.63

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  مجاز، با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد اما با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 105870 
مورخ 1399.06.10و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 5,047,200(پنج 
میلیون و  چهل و  هفت هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 28.04  0.1
 

1800000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/16 3/99/25915 بدوي امین ضرب  
کوچه 
شفیعی   
جنب 

ساختمان 
 کسري

3-2-10080-58-1-0-0 22
7

در خصوص  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 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
33,624,000(سی و  سه میلیون و  ششصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد

جریمه 9.34  2
 

1800000  , 1393 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

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

جریمه 25  1
 

1800000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/16 3/99/25915 بدوي امین ضرب  
کوچه 
شفیعی   
جنب 

ساختمان 
 کسري

3-2-10080-58-1-0-0 22
7

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت **--**
 عرصه 44.1مترمربع که

از بابت اعیان مسکونی ویالئی به مساحت 37.39مترمربع  (عرصه موجود ) با یک **--**
.واحد کسري پارکینگ داراي پرونده مختومه در واحد خالف می باشد

مساحت واحد کمتر از حداقل مساحت مفید مسکونی به مساحت 60مترمربع می **--**
.باشد

.تغییراتی مشاهده نگردید**--**
با توجه به خط پروژه شماره 303 به مساحت 3.56مترمربع از عرصه موجود و **--**
.10.27مترمربع از سند مالکیت در تعریض کوچه بن بست 8متري حد جنوب قرار دارد

.مراتب جهت استعالم دفترخانه  به حضور تقدیم 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 با اخذ تعهد ثبتی  
می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

 0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/06/29 3/99/25920 تجدید 
نظر

جاده انزلی  
بلوار انزلی 

هالل5

3-3-10457-2-1-0-0 22
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در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 

687,500(ششصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 125  0.1
 

55000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
  نسقی و برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 233.43 متر مربع می باشد

 داراي اعیان احداثی به صورت یک باب مغازه و واحد منزل ویالیی می باشد *--*
اعیان مسکونی با دقمت سال 1360 باستناد فیش برق ارائه شده و با مصالح بلوکی  *---*

 می باشد
 اعیان تجاري احداثی با قدمت سال 1398 و با مصالح بتنی می باشد *----*

ساختمان مسکونی در حال بهره برداري و در خصوص  واحد تجاري عملیات  *-----*
ساختمانی به اتمام رسیده است

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
 R112 - کاربري ملک در زمان وقوع تخلف ( اعیان تجاري )  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 1075 به سطح 43 متر مربع از ملک در تعریض معبر  *------*
10 و 8 متري واقع شده که ازان مقدار به سطح 28 متر مربع از اعیان مسکونی و 5 متر مربع 

  از اعیان تجاري می باشد
  R112 برابر ضوابط طرح تفصیلی و نیز با توجه به واقع شدئن ملک در کد پهنه  *-------*

: و برابر ضوابط
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 79.52 -1

 اعیان تجاري به سطح 26.44 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد -1
 اعیان مسکونی به سطح 125 متر مربع داخل تراکم  -2

 برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -3
 اعیان مسکونی مشموبل تامین پارکینگ مسکونی نمی باشد *-*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 41,107,200(چهل و  یک میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  دویست) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 15.32  1
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/30 3/99/25929 بدوي خ شهدا   
شهید 
عظیمی 
-کوي 
ملماسی

3-3-10098-20-1-0-0 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 افزایش تعداد واحد مسکونی از2 به 3 واحد با توجه به تامین پارکینگ 
مسکونی ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده، از 

این حیث پرداخت جریمه منتفی و  حکم به ابقاء تعداد 3 واحد مسکونی صادر و اعالم 
می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/06/30 3/99/25929 بدوي خ شهدا   
شهید 
عظیمی 
-کوي 
ملماسی

3-3-10098-20-1-0-0 22
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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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت  مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه  
تجاري با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی 

بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 307,776,000(سیصد و  هفت 

میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  شش هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 22.9  4
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , برابر صورتجلسه مورخ 1398/03/09  کمیسیون ماده پنج    -
پروانه ساختمانی بشماره 3/98/89  - 1398/06/11 بصورت  ساختمان 3 طبقه در 2 واحد 

 مسکونی بر روي  پیلوت و یک باب مغازه
بمساحت 25 متر مربع فاقد بالکن  , و انباري در زیرشیروانی  با زیربناي    کلی 613.94  -

.  متر مربع  مربع صادر گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 80 % مورد استفاده 79.02 % -    -       -

  % -   طبقات  ؛   240 %  مورد استفاده  237.08
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  80.56 %  -   تراکم طبقات  ؛  268.46   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در پیلوت  بسطح  2.75 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم بصورت تبدیل پیلوت به تجاري  بسطح  22.90  متر مربع  .  -2
 (سطح مغازه از 25 به 47.90 افزایش یافته است )

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا سوم  بسطح 8.25 متر مربع (هر طبقه  -3
 بسطح 2.75 متر مربع)

اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 4.32 متر مربع .   (از مقدار فوق بسطح 1.86  متر مربع  -4
 انباري بیش از 5 متر مربع است . )

. افزایش  تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 واحد -5
---------------------------------------------------------

 . پارکینگ مسکونی برابر نقشه ارائه شده رعایت گردیده است  -
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري -

 . پخ 45 درجه برابر نقشه هاي پروانه در جنوب شرقی رعایت نگردیده است -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 . فضاي باز رعایت نگردیده  -

هرگونه تغییر در زمان پایانکار قابل بررسی و طرح مجدد در کمیسیون ماده صد خواهد  -
. بود

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان  در پرونده فنی -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

22
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.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
درخصوص تخلف مربوط به توسعه تجاري همزمان ساز باستناد تبصره 3 ماده صد 
قانون شهرداریها راي بدوي با ضریب 4 برابر و جریمه به مبلغ 657,000(ششصد و  

پنجاه و  هفت هزار ) ریال تایید میگردد.

جریمه 73.  4
 

225000  , 1376 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/31 3/99/25930 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
خوش انس 
- نبش ب 
ششم

3-3-30281-39-1-0-0 230

درخصوص تخلف مربوط به اضافه بناي مسکونی همزمان ساز باستناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداریها راي بدوي با ضریب 1.5 برابر و جریمه به مبلغ 249,750(دویست 

و  چهل و  نه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال تایید میگردد.

جریمه 74.  1.5
 

225000  , 1376 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
 قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه دو طبقه و دو باب مغازه

به مساحت عرصه 81.40مترمربع داراي پروانه نسقی به شماره 176مورخ 75/06/21**--**
  و پایانکار شماره 27866مورخ 76/12/14 به صورت

تجاري مسکونی همکف دو باب مغازه به مساحت 40مترمربع و پارکینگ و راه پله **--**
به مساحت 43 مترمربع و طبقه اول مسکونی به مساحت 83مترمربع در یک واحد

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مالک اقدام به تبدیل بخشی  از -1**--**
پیلوت به مساحت 11.32مترمربع به یک باب مغازه دیگر بدون مجوز نموده است

اضافه بناء همزمانساز به مساحت 0.34مترمربع در دو باب مغازه قدیمی با توجه -2**--**
 به ارائه نقشه

اضافه بناء همزمانساز  به مساحت  0.39مترمربع در پیلوت با توجه به ارائه نقشه -3**--**
(داراي راي جریمه  کمیسیون ماده صد به شماره 9221مورخ 76/12/14 )

اضافه بناء همزمانساز در طبقه اول به مساحت 0.73مترمربع با توجه به ارائه -4**--**
 نقشه

با توجه به احداث یک باب مغازه یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک -5**--**
.واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

با توجه به خط پروژه شماره 1153 به مساحت 12.76مترمربع از اعیان در تعریض **--**
بن بست 6متري حد شرق و 12متري حد شمال قرار دارد(5مترمربع از مغازه جدید تبدیلی)
سطح اشغال موجود 100% می باشد که نسبت به قبل (زمان پایانکار)تغییري نکرده **--**

.است
می  m114 کاربري عرصه در طرح قدیم مسکونی با تراکم متوسط و در طرح جدید**--**

.باشد
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

***----------*********
در حال حاضر با توجه به راي تجدیدنظر ماده صد مبنی بر تخریب یک باب مغازه **--**

.در محل مغازه اعاده به وضع پیلوت و پارکینگ گردیده است
.و در حال حاضر موارد 1و 5 رفع تخلف گردیده است**--**

.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به اینکه در راي شماره 3/99/25626 مورخ 99/05/26 صادره از این شعبه، 
عنوان راي اشتباهاً، کمیسیون بدوي درج گردیده، بدین وسیله به کمیسیون 

تجدیدنظر اصالح می گردد. . این راي جزء الینفک راي شماره  3/99/25626  مورخ 
99/05/26 بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

سایر 265.81 3360000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/12 3/99/25934 تجدید 
نظر

بلوار   
رجایی گل 

پور

3-1-10036-10-1-0-0 231
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 75 مورخ 96/03/29 در 4/5 طبقه ( با 
احتساب 4 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 580/15 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 36/56 متر مربع می باشد  *--*
توضیح اینکه بسطح 11/40 متر مربع از این مقدار بصورت توسعه  سایبان فلزي متصل به 

سازه جهت تامین پارکینگ می باشد
(متراژ سایبان در زمان پروانه 7/98 متر مربع بوده که مالک اقدام به تغییر شکل و افزایش 

مساحت آن نموده است)
در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 100/64 متر  *---*
مربع (هر طبقه بسطح 25/16 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع چهار طبقه بسطح 

2/72 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در زیرشیروانی بسطح 22/56 متر مربع کاهش زیربنا به دلیل عدم اجراي همه   *----*
انباري ها وجود دارد توضیح اینکه سه انباري در همکف تامین شده است

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
به دلیل تخطی از ضوابط سقف تراکم اعطایی در همکف بسطح 2/72 متر مربع و  *------*

در طبقات بسطح 118/46 متر مربع اضافه بناي تراکمی دارد
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 51 % و سطح اشغال موجود برابر با 84/58% می  *----*

باشد
تا این مرحله با توجه به پارك عملی اخذ شده به اتفاق مسئول محترم فنی فاقد   *-----*

 کسري پارکینگ می باشد همچنین  الزم به ذکر است تایید نهایی پارکینگ هاي
احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار در صورت راي به ابقاء سایبان بررسی و 

 اعالم می گردد
انباري هاي احداثی در همکف بسطح 3/28 متر مربع مازاد بر مقدار مجاز 5 متر  *-----*
مربع می باشد همچنین در زیرشیروانی بسطح 1/43 متر مربع بیشتر از حد مجاز 5 متر مربع 

می باشد
مقدار فضاي سبز برابر ضوابط صدور پروانه رعایت نشده است (تا کنون اجرا *-------*

نشده است)
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/03/06 تخلف مذکور را به  *-------*
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شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت  نمی گردد (53/10 متر مربع کسري حد نصاب  *--------*

فضاي باز دارد)
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به نامه شماره 108312 مورخ 1399.06.12 شهرداري منطقه 3 رشت و 

محتویات پرونده  ضمن  نقض راي بدوي شماره 3.94.13472 مورخ 1394.09.14، در 
خصوص احداث بناي بدون مجوز باستناد تبصره 2 راي به اخذ جریمه بااعمال  ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه)  بمبلغ 91,452,000(نود 

و  یک میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال تعیین و راي شماره 
3.99.25763 مورخ 1399.06.02 که سهوا بصورت بدوي صادر گردیده بدینوسیله  به 

تجدیدنظر اصالح  و صادر می گردد.

جریمه 152.42  0.5
 

1200000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/23 3/99/25935 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) بهار 

22  
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

67.4  0
 

1200000  , 1390 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 یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه که 
: بصورت غیابی درخصوص

.ا- احداث بناي بدون مجوز در همکف بمساحت حدود 85مترمربع
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول بمساحت حدود 85مترمربع با قدمت سال 1393  -2
داراي گزارش خالف بوده که برابر صورتجلسه مورخه 94/9/14 کمیسیون بدوي ماده صد 

 محکوم به تخریب
بنا گردیده و پس از آن طی بازدید مجدد و گزارش کارشناس بصورت یک قطعه زمین نسقی 

  %با عرصه حدود 76/21 مشتمل بر  یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه با پوشش 100
با زیربناي همکف بصورت پیلوت وانباري بسطح  76/21 مترمربع و طبقه  اول بصورت  

 یکواحد مسکونی بازیربناي 76/21  مترمربع با نوع اسکلت بتنی وقدمت سال 1390
می باشد که بدون اخذ مجوز احداث گردیده و از بابت آن با توجه به راي تجدید نظر 

کمیسیون ماده صد بشماره 3/99/25935-99/06/23 محکوم به پرداخت جریمه شده است
همچنین برابرخط پروژه  پیوست به شماره 725  وانعکاس ملک برروي آن بسطح حدود  
33/7 مترمربع داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه برروي آن میباشد.وبا 

 عنایت به  اینکه ملک درپهنه
G213  ( زمینهاي کشاورزي ) واقع گردیده  کل بناي احداثی مازاد برتراکم  می باشد حالیه
درخواست مختومه نمودن پرونده تخلفات مذکور و  صدور مجوز حفاري خاکی به طول 3  

 متر جهت انشعاب گاز رادارد
ضمنا ارائه گزارش بهنگام از آخرین وضعیت ملک منوط به اخذ مدارك و بازدید از داخل 

ملک می باشد
.مراتب جهت دستور  تقدیم می گردد

23
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک و بازدید اعضاء 
کمیسیون از ملک مورد نظر 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 571,562,500(پانصد و  هفتاد و  یک میلیون و  
پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 147.5  1.25
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/15 3/99/25944 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی ك 
صنوبر 2 
فرعی سوم 
بن بست 
علی اکبر 
قاسم زاده

3-1-10205-755-1-0-0 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 150 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 147.46 متر مربع می باشد *-*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک واحد مسکونی و با  مصالح بتنی  می  *--*

 باشد
 ساختمان در حال بهره برداري  می باشد *---*

سال وقوع تخلف به سال 1392 می باشد  ( با توجه به عکسهاي هوایی تهیه شده  *----*
از ملک - به پیوست )  و برابر طرح تفصیلی زمان وقوع تخلف ، ملک در کاربري مسکونی با 

تراکم کم واقع شده بوده است
( زمین هاي کشاورزي ) واقع شده و برهمین   G213 برابر طرح تفصیلی ملک در *-----*

: اساس کل اعیان به سطح 147.50 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد
 با توجه به پوشش 100 % زمین ، ملک فاقد اشرافیت می باشد  *------*

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *-------*
باستناد پی نوشت واحد نقشه برداري با توجه به کاربري زمین و نسقی بودن   *--------*

  ملک ، امکان تهیه خط پروژه میسر نمی باشد
مراتب صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم  می گردد

23
3

در خصوص احداث طبقه دوم و راه پله به بام 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-100357 مورخ 99/06/01 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي 
به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 25,810,600(بیست و  پنج 

میلیون و  هشتصد و  ده هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 83.26  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/16 3/99/25946 بدوي بلوار شهید 
انصاري خ 
ارشاد 

روبروي ك 
شالیزار بن 
بست پنجم

3-3-10466-46-1-0-0 23
4

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 314,851,500(سیصد و  چهارده 
میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 67.71  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی سند  به مساحت 179.40 متر مربع می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 180.32 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي  همکف مسکونی و  *----*
 پیولت و با  مصالح بتنی  می باشد

 عملیات ساختمانی به اتمام  می باشد *-----*
در خصوص احداث بنا بدون مجوز به صورت یک طبقه بر روي همکف مسکونی  *------*
:  ه شرح زیر داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه می باشد

همکف به صورت پیلوت و راه پله با ارتفاع  2/5متر  و سرویس بهداشتی در داخل محوطه  -1
 . حیاط  با زیربناي 131/4 مترمربع

 . تبدیل  قسمتی از  همکف به یک واحد مسکونی  به سطح 65/2 مترمربع -2
طبقه اول بصورت یکواحد مسکونی  بازیربناي 136/97 مترمربع -3

رعایت  دو  واحد پارکینگ با توجه به سال وقوع تخلف  می گردد ( دو واحد مسکونی   *-*
- دو واحد پارکینگ )

باستناد  خط پروژه  شماره 2526  کوچه بصورت بن بست 6 متري و به سطح 13/8  *----*
   مترمربع  از اعیان در هرطبقه  در تعریض می باشد

واقع گردیده و براساس ضوابط  R112 با عنایت به اینکه ملک فوق در پهنه  *--------*
سطح اشغال همکف 60%  و طبقات 120% واز کل بناي ا حداثی به سطح 32/04  مترمربع 

مازاد برتراکم و به سطح 236/33  مترمربع درحد تراکم می باشد
*------------------------------------------------------------

----------*
حالیه باتوجه به بازدید مجدد از ملک ، مشخص گردید مالک اقدام به توسعه به بنا به شرح 

: زیر نموده است
احداث یک طبقه دیگر بر روي ساتختمان احداثی ( طبقه دوم ) -1

احداث راه پله به بام به سطح 14 -2
با توجه به ضوابط رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی دیگر ( در مجموع 3 واحد ) می   -3

گردد
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *-*

 R112  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *--*
واقع شده است  و   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *---*

: بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 78.90 -1

23
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% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 212.08 -2
با توجه بناي احداثی جدید در طبقه دوم به سطح 83.26 متر مربع به صورت داخل   *-*
تراکم و به سطح  53.71 متر مربع  بانضمام راه پله به بام به سطح 14 متر مربع به صورت 

 خارج تراکم  می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به  حضور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  مجاز، با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد اما با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستري به شماره 108228 
مورخ 1399.06.12 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 10,211,400(ده 
میلیون و  دویست و  یازده هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 32.94  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/16 3/99/25949 بدوي بلوار 
ولیعصر  
خیابان 

هالل احمر  
کوچه راضی 

 مقابل 
فرعی 5

3-3-10443-188-1-0-0 23
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 120,373,000(یکصد و  بیست میلیون و  سیصد و  هفتاد و  سه هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 77.66  0.5
 

3100000  , 1392 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

77.51  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 103 متر   -

 مربع    ,   وضع موجود مشتمل بر یکباب
ساختمان  یک اشکوبه در یک واحد مسکونی با اسکلت بتنی داراي میلگرد انتظار براي   -
طبقه اول که بدون مجوز شهرداري با قدمت سال 1392 احداث گردیده و در حال بهره 

 . بردراي است
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بمساحت 121.43 متر مربع است که بسطح  -

 . 18.43 متر مربع بیشتر از فروشنامه ارائه شده است
مساحت اعیان ؛  یک واحد مسکونی بسطح 88.5 متر مربع - پیلوت بسطح 22.10 متر  -

 .  مربع
 . در اینمرحله  براي یک واحد مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ است -

عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري . (شمال شرق 0.30 متر -- شمال غرب   -
 . 0.91 متر ) و در اینمرحله فاقد اشرافیت است

برابر خط پروژه پیوست بشماره 1075 با عبور کوچه 6 متري آتی از داخل ملک بسطح   -
77.51 متر مربع از پالك (که بسطح 73.82 متر مربع آن از اعیان است ) در تعریض قرار 

 . دارد
قرار دارد   که کمتر از   R112  باقیمانده عرصه بسطح 43.92 متر مربع در کاربري مسکونی  -

 . حدنصاب مجاز  است
 % سطح اشغال مجاز 75 -

 .  اعیان داخل تراکم  ؛  32.94  متر مربع   -  بسطح 77.66 متر مربع خارج از تراکم -
بر اساس طرح تفصیلی زمان احداث بنا  بخش اعظم پالك در مسیر خیابان 30 متري و  -

 . مابقی در کاربري صنایع غیر مزاحم میباشد
 . اکنون درخواست مجوز حفاري انشعاب گاز بطول  3 متر خاکی را دارند  -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
--------------------------------------------------

 احتراماً -
با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 25533 مورخ 99/05/05  در  -

 , خصوص رفع اشرافیت
بنا بر گزارش  صورت گرفته  با توجه به اینکه ساختمان در اینمرحله بصورت یک اشکوبه   -

 . ویالیی بوده , فاقد اشرافیت میباشد
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

23
5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند رأي اصداري مذکور طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 

الیحه دفاعیه، از بابت مکان نجاري، ضمن نقض راي بدوي با ملحوظ قرار دادن تبصره 
4 ماده صد از قانون شهرداري، با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی 
دادگستري جهت تعیین سال وقوع تخلف و ارزش سرقفل  وفق مقررات، و وصول 

نظریه کارشناسی به شماره ش 100653-  99/06/01 سال وقوع تخلف 1381 و ارزش 
سرقفلی به مبلغ 963.300.000 ریال برآورد گردید. لذا با توجه به عدم اعتراض مالک و 

شهرداري به نظریه هیات کارشناسان،ضمن نقض راي بدوي راي به پرداخت جریمه 
برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر نظریه مذکور به مبلغ  192,660,000(یکصد و  نود و  

دو میلیون و  ششصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 701  0
 

3100000  , 1395 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1399/06/17 3/99/25950 تجدید 
نظر

کمربندي  
خرمشهر 
نرسیده به 
کوي امام 
رضا آهن 
فروشی 
ایران
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده  توسط متقاضی طبق سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه 
:زمین محصور بمساحت 741 متر مربع می باشد که وضعیت موجود آن بشرح زیر می باشد

مطابق پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع موجود آن 742.50 متر مربع (1/50 متر  *
مربع بیشتر از سند مالکیت) می باشد

داراي بالمانع  بشماره 3/33/18940 مورخ 1387/09/06 و مجوز دیوارگذاري پیرامون پالك *
.مذکوربطول118/50 متر مطابق بالمانع شماره 3/33/27623 مورخه 80/12/23 می باشد

در حال حاضر مالک از کل  (محوطه) ملک بصورت تجاري (محل فروش آهن آالت و مصالح  *
ساختمانی) به قدمت حدودي 9 سال استفاده می نماید ضمناً  کانکس فلزي (متحرك) 

بمساحت 21 متر مربع در محوطه بعنوان دفتر فروش و کار قرار داده شده است شایان ذکر 
است پالك  مذکور درحد شرق توسط درب فلزي بزرگ به ملک نسقی دیگر متقاضی و 

توسط آن به زمین هاي سند دار(3 ملک) دیگر متقاضی  ارتباط دارد که از کل آنها  بصورت 
.یکجا استفاده می شود

.داراي تابلو به ابعاد 1*6 متر از نوع بنر در ورودي ملک با نورپردازي میباشد *
طبق خط پروژه 595 ( بپیوست) بمساحت 38/65 متر مربع در تعریض خیابان 51 متري  *

 اصالحی بلوار خرمشهر قرار میگیرد
مطابق اطالعات مندرج در سیستم داراي گزارش غیابی (پلیس ساختمان) بشماره  *

440438 مورخه 95/10/18 می باشد
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم حضور میگردد
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 80812 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 907,200(نهصد و  هفت هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 100.8  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/17 3/99/25956 بدوي بلوار امام  
خمینی  
رسالت6
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شرح راي نوع 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  برابر سندارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی  
به مساحت  104 مترمربع  می باشد

 اعیان ملک مذکور باستناد فیش برق ارائه شده  به ساتل 1372 می باشد *---*
 عرصه ملک برابر نقشه برداري 106.66 متر مربع می باشد *----*

 باستناد خط پروژه شماره 1225 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *------*
: با توجه به عرصه ملک برابر نقشه برداري ارائه شده *-------*

 % سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 69.38 -1
 همکف به سطح 74 0 متر مربع در حد تراکم  می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 94.50 -2
 در طبقات به سطح 26.80 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد *--*
 برابر ضوابط سال وقوع ساخت ، فاقد کسري پارکینگ می باشد *----*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970903300330 مورخ 99/01/18 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد ، 
مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 

نظریه کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 54414 مورخ 99/4/4 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي و رفع اشرافیت با 
توجه به تخریب تراس مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و 

موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که ضمن 
نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل 
1.25 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1397 نسبت به مساحت 75 متر مربع 

بناي موضوع گزارش به مبلغ 290,625,000(دویست و  نود میلیون و  ششصد و  بیست 
و  پنج 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 75  1.25
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/17 3/99/25957 رسیدگ
ي 

 مجدد

سراه 
پاستوریزه  
پشت قنادي 
گلستان  

انتهاي کوي 
متحدین  
کوچه 27  
انتهاي یاس 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان در حال احداث با سازه بتنی  و با قدمت سال 1397   -
که عملیات ساختمانی آن در حد اجراي سقف اول ( طبقه همکف ) بدون اجراي ستون طبقه 

 . اول متوقف گردیده است
در خصوص اعیان بسطح 75 متر مربع بصورت غیابی و بدون حضور مالک   , بدلیل شکایت  -
 پالك همسایه  در خصوص  اشرافیت  داراي راي تخریب برابر صورتجلسه شماره 22519 

 . مورخ 1398/03/26 از کمیسیون محترم بدوي ماده صد میباشند
اکنون با توجه به مراجعه متقاضی طی بازدید حضوري  صورت گرفته و برابر کروکی نقشه  -

 .  بردراي عرصه و اعیان گزارش اصالحی بشرح زیر تقدیم میگردد
داراي عرصه بمساحت 75.50 متر مربع و اعیان بسطح 65.96 متر مربع که از مقدار فوق   -

 . حدود 4.24 متر مربع بصورت راه پله است
عرض حیاط خلوت در ضلع شمال شرق بطول 3.62 متر اجرا شده و در حد شمال غرب    -
بسطح 5.5 متر مربع رعایت نگردیده (بصورت  عدم رعایت در محدوده  2 متر حیاط خلوت  

 . سراسري )  و با توجه به مرحله ساختمانی در اینمرحله فاقد اشرافیت میباشد
 با توجه به وضعیت موجود در خصوص کسري پارکینگ اماکن اظهار نظر نمی باشد  -

  با توجه به نوع کاربري (  فرهنگی تثبیت شده ) کل اعیان به صورت خارج تراکم می باشد  -

باستناد پی نوشت واحد خط پروژه : با توجه به نسقی بودن ملک و نوع کاربري ملک ،     -
. امکان تهیه خط پروژه میسر نمی باشد

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 

خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 55,149,000(پنجاه و  پنج میلیون و  یکصد و  چهل و  نه هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 17.79  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/17 3/99/25964 بدوي دیانتی کوي 
طالقانی 

روبروي مزار
 

3-3-10217-457-1-0-0 23
9

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 فنی ، بهداشتی و شهرسازي 

، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 
69227 مورخ 99/4/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول 

فنی و بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 
4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 47,544,700(چهل و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار و  
هفتصد) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 153.37  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/17 3/99/25964 بدوي دیانتی کوي 
طالقانی 

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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین بمساحت 90.50 متر مربع -

 , 
وضع موجود مشتمل بر ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي پیلوت ) با اسکلت بتنی  ,  -
با قدمت سال 1398  , در یک واحد مسکونی  میباشد که بدون مجوز شهرداري احداث 

 گردیده
 . و در مرحله سفت کاري میباشد -

  طبق نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بسطح 90.39  متر مربع و اعیان ؛ -
همکف بسطح   77.58 متر مربع  پیلوت جهت پارکینگ  و  بسطح 8 متر مربع بصورت راه  -

. پله
طبقه اول  ؛  بسطح 77.58 متر مربع  در یک واحد مسکونی  و بسطح 8 متر مربع بصورت  -

 .  راه پله
عدم رعایت ابعاد پاسیو . (با ابعاد 2 در 2 متر اجرا شده است ) و فاقد اشرافیت به پالك  -

 . مجاور
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

حد شمال در محل بصورت کوچه بن بست بوده , اما در طرح تفصیلی کوچه طراحی  -
 . نگردیده است

برابر پی نوشت کارشناس  خط پروژه (بر روي شیت شهر ) بدلیل نسقی بودن پالك و عدم  -
 . تعرفه کوچه در طرح تفصیلی امکان تهیه خط پروژه نمیباشد

  . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -
 . سطح اشغال مجاز 75 % - طبقات  100%  - طبقه مجاز 2 طبقه بر روي پیلوت -

 % مورد استفاده  - همکف 94.68 %   - طبقات 94.68 -
همکف بسطح 67.79 متر مربع داخل تراکم  - بسطح 17.79  متر مربع خارج از تراکم .   -

 . طبقه اول داخل تراکم
از بابت موارد فوق داري راي جریمه در کمیسیون ماد صد می باشد که در زمان **--**
بازدید 67.43مترمربع از پیلوت به یک واحد مسکونی تبدیل گردیده است که منجر به دو 

واحد کسري پارکینگ گردیده است.(فاقد راي )
.مراتب جهت تعیین تکلیف پرونده خالف جاري به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9509970903300370 مورخ 95/2/12 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد و 

اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ فنی و 
تخصصی بودن موضوع جهت جلوگیري از تضییع حقوق احتمالی طرفین جلب نظر 

هیات کارشناسان گردید که طی نظریه شماره 141814  مورخ 98/8/12 ، اصول فنی و 
بهداشتی مورد تایید قرار گرفته که مصون از اعتراض باقی می ماند ، مراتب به لحاظ 

عدم ضرورت قلع بنا مجددا جهت تعیین ارزش سرقفلی به کارشناس رسمی 
دادگستري ارجاع گردید که نظریه شماره 81894 مورخ 99/5/7 ارزش سرقفل را به 

مبلغ 8/698/600/000 ریال اعالم می نماید که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 
4 از ماده صد قانون شهرداریها در خصوص مساحت 392/89 متر مربع بناي موضوع 
گزارش با ماخذ یک پنجم ارزش سرقفلی تعیین شده حسب نظریه کارشناس فوق به 
مبلغ 1,739,720,000(یک میلیارد و  هفتصد و  سی و  نه میلیون و  هفتصد و  بیست 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري راي صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، 
چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري 

قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 392.89  0
 

2100000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1399/06/17 3/99/25972 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر  

ك 
یاس-جنب 
تعویض 

روغن سید 
 شریفی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه گردیده  توسطمتقاضی در  مرحله بازدید و گزارشگري  در حال بهره برداري 
بصورت نمایشگاه اتومبیل و برابر نقشه برداري ارائه گردیده توسط متقاضی با مهر و امضاء 

:مهندس نقشه برداري بمساحت عرصه حدوداً  347/54  متر مربع  به شرح زیر بود

احداث اعیان تجاري مشتمل بر دفتر کار بمساحت حدوداً 34/5متر مربع  ، آبدارخانه  -1
بمساحت 8/83متر مربع  و سرویس بهداشتی با راهرو مرتبط بمساحت حدوداً 10.91متر 

مربع   و انباري بمساحت حدوداً  7/08  با اسکلت بلوك سیمانی و سربندي با خرپاي چوبی و 
با قدمت  سالجاري

 استفاده از فضاي رو باز  بعنوان محوطه نمایشگاه بمساحت حدوداً  286.22  متر مربع   -2

نصب تابلوي تبلیغاتی به ابعاد حدودي (  2*10 ) متر مربع تحت عنوان اتومبیل اتولچی -3

در خصوص عقب نشینی ملک بعد از تهیه خط پروژه اظهار نظر میگردد****** برابر  -4
خط پروژه 595 پیوستارسالی از واحد نقشه برداري بمساحت حدوداً 11/86مترمربع  از 

 عرصه و اعیان در تعریض معبر 10متري قرار میگیرد

دیوار گذاري بدور محوطه نمایشگاه بطول حدوداً 63/35 متر به ارتفاع حدوداً 2متر  -5
 بمساحت حدوداً 126/7 متر مربع

ملک مذکور داراي اخطاریه کمیسیون ماده صد بشماره 86161 را دارد -6

.مراتب جهت صدور دستورات بعدي بحضور تقدیم میگردد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 
107582 مورخ 99/6/11 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر اینکه تعدادي 
از امالك همجوار همبادي و برساز احداث گردیده ، که ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی 
گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي 

به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 643,708,800(ششصد و 
 چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 127.72  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/22 3/99/25973 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 

رجایی بن 
بست دوم
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره  118 - 97/10/19 بصورت 3.5  طبقه   -

  در 3  واحد مسکونی با زیربناي
.  کلی 563.31  متر مربع  مربع صادر گردیده است   -

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 70 %  مورد استفاده 70 % -    -    -      -
  % طبقات  ؛   210 % مورد استفاده  210

   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   
 .عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري  میباشد   - -

:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند  -
 %  سطح اشغال موجود  همکف ؛  83.15 %  -   تراکم طبقات  ؛  249.44   ------  

 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  23.28  متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا سوم  بسطح 69.84  متر مربع (هر  -2

 طبقه بسطح 23.28   متر مربع)
بدلیل افزایش عرض قسمتی از حیاط خلوت بسطح 8.65 متر مربع تغییر جانمایی در هر   -

 . کدام از طبقات  همکف تا سوم در حد زیربناي پروانه صادره
الزم بذکر است که بدلیل  افزایش بناي  صورت گرفته  داراي  تغییر در جانمایی پالك  - 

 . برخالف ضوابط شهرسازي از عقب ساز به برساز  است
---------------------------------------------------------

 . رعایت پارکینگ گردیده است -
پس از آن نیز  با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده  در زیرشیروانی به مساحت  -
20.23مترمربع داراي کاهش بنا می باشد در خصوص احداث انباري بیش از 5 متر مربع در 
. زیرشیروانی  بمساحت  2.13مترمربع داراي سوابق پرداخت  در واحد درآمد میباشند

. فضاي باز  رعایت نشده  -
 . طول و تعداد درب رعایت شده -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

ساختمان بمبلغ 265,708,800(دویست و  شصت و  پنج میلیون و  هفتصد و  هشت 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 52.72  1.5
 

3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/30 3/99/25974 بدوي دیانتی ك  
عظیمی

3-3-10114-129-1-0-0 24
2

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/96/236  - 96/12/27  بصورت 3 

طبقه بر روي پیلوت  در 2 واحد مسکونی  (طبقه دوم و سوم  دوبلکس در یک واحد ) بهمراه 
انباري در زیرشیروانی با زیربناي

 . کلی 457.51  متر مربع  صادر گردیده است 
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 55%  مورد استفاده 54.99 %  -    -      -

  %   -   طبقات  ؛   165  %  مورد استفاده  164.97
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  78.49  %  -   تراکم طبقات  ؛  235.46   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  13.15  متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا  سوم  بسطح 39.42  متر مربع (هر  -2
 طبقه بسطح 13.14 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع طبقات اول تا سوم  0.15   -4
 متر مربع (هر طبقه 0.05 متر مربع ) (عرض پله 1.10 متر )
   . کاهش  بنا  در زیرشیروانی بسطح 23.45  متر مربع  -

 . براي 2 واحد مسکونی رعایت پارکینگ گردیده -
---------------------------------------------------------

 . فضاي باز رعایت گردیده -
داراي گزارش ناظر معماري بشماره 130922 مورخ 97/07/07  (ثبت دبیرخانه منطقه ) و  -

 . فاقد گزارش ناظر سازه  میباشد
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

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

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 60.91 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 96726 مورخ 99/05/27 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 1,336,213(یک میلیون و  سیصد و  سی و  شش هزار و  دویست و  
سیزده) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 60.91  0.1
 

219375  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/23 3/99/25978 بدوي پیرکالچاي 
دوم  بعد از 
شهرك 
کوثر  
انتهاي 

کوچه شهید 
ستاره 

(کوچه اول)

3-1-10290-313-1-0-0 24
3

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري عرصه اي به مساحت 205.93 
 متر مربع می باشد

داراي اعیان به مساحت 60.91 متر مربع به صورت یک باب خانه ویالیی با مصالح بلوکی  *-*
 و با قدمت سال 1380 می باشد

 بالمانعی ارائه نگردید *--*
برابر پی نوشت واحد خط پروژه و نقشه برداري با  توجه به نقسقی بودن ملک امکان  *---*

 تهیه خط پروژه مسر نمی باشد
واقع شده است  T-R 211 ملک بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی *-----*

 اعیان ملک برابر ضوابط به طور کامل در داخل تراکم می باشد *------*
رعایت یک واحد پارکینگ در فضاي باز می گردد *--------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد *-------*
در خصوص اعتراض 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  هیات سه نفره کارشناسان رسمی 

دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 92802 مورخ 1399.05.22  
ارزش سرقفلی به مبلغ 7.621.200.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي 
مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش به مبلغ 1,524,240,000(یک میلیارد و  پانصد و  بیست و  چهار میلیون و  
دویست و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 63.51  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/23 3/99/25979 تجدید 
نظر

خ فلسطین 
ك شریفیان 
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فریختگان 
پشت 

مجتمع الله
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شرح راي نوع راي  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 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/23 3/99/25979 تجدید 
نظر

خ فلسطین 
ك شریفیان 
شهرك 

فریختگان 
پشت 

مجتمع الله

3-2-10234-66-1-0-0 24
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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 3,898,104,000(سه میلیارد و  هشتصد و  نود و  هشت 
میلیون و  یکصد و  چهار هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 464.06  2.5
 

3360000  , 1398 احداث راه پله به بام
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/14 به تاریخ 98/03/07 به صورت 4.5 طبقه و در 8 واحد مسکونی با 

زیربناي 1035.20 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 70.34 متر مربع که از این مقدار به سطح 18.76 متر مربع  -1

سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
 تبدیل بخشی از پیولت به 3 باب مغازه فاقد بالکن در مجموع به سطح 63.51 متر مربع : 1-1

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 206.32 مترمربع ( هر طبقه به سطح 51.58  -2
مترمربع )

احداث یک طبقه مازاد به سطح 167.16 متر مربع  به صورت یک واحد مسکونی و که از   -3
این مقدار  به سطح 54.44 متر مربع  به صورت تراس غیرمسقف مختص واحد احداثی می 

 باشد
 احداث راه پله به بام به سطح 20.24 متر مربع -4
 افزاشی تعداد واحد مسکونی از 8 به 9 واحد -5

با توجه به افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  رعایت 9 واحد پارکینگ می گردد -6
 داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -7

داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد ( قطعه 1 با توجه به عدم امکان  -8
جانمایی در محل )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره در مرحله 
 اجراي پی  به تاریخ 98/06/30  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*

نمی گردد
 رعایت دیوار حائل بام  در زمان پایان کار الزامی می باشد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R131  - کاربري مجاز : مسکونی *--*

24
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



  R131  - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  60 % + 0.19 تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*

% زمان پروانه 60.12 % ------ استفاده کنونی  82.32
تراکم مجاز : 240 + 0.76 تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*

% زمان پروانه 240.49 % ------- استفاده کنونی  362.25
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
در خصوص شکوایه همسایه مبنی بر اجراي نادرست سازه و عدم  *-------------*
اجراي دفراز و نم رزدگی دیوار ملک مجاور و ترك آن داراي رضایت نامه محضري به شماره 

 45237 به تاریخ 98/12/05 در دفتر خانه رسمی شماره 170 رشت می باشد
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص احداث ساختمان دو طبقه روي همکف در دو واحد 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-96369 مورخ 99/05/26 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، 

ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
59,473,500(پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  سه هزار و  پانصد)  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 191.85  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/16 3/99/25981 بدوي خیابان 
رسالت  
نرسیده به 
سرچشمه  
کوچه شهید 
تقی پور  
کوي مهتاب

  

3-2-10201-62-1-0-0 24
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در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 853,306,000(هشتصد و  پنجاه و  سه 

میلیون و  سیصد و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 137.63  2
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر تصویر سند مالکیت ششدانگ  عرصه واعیان با عرصه بمساحت   -

 . 153.85 مترمربع
جهت پالك فوق برابر درخواست شماره 356610 مورخ 1394/05/11 تقاضاي صدور پروانه   -

 احداث بنا ثبت سیستم گردیده است  که قبل از صدور پروانه احداث بنا
بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت 2 طبقه بر روي همکف در دو واحد مسکونی با   -

 . قدمت سال 1394 نموده اند که در مرحله اتمام سفت کاري رها گردیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده داراي اعیان ؛  -

 . در همکف بسطح 95.45 متر مربع  که از مقدار فوق بسطح 15.08 متر مربع راه پله است -
طبقه اول بسطح 95.45 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 15.08 متر مربع بصورت راه پله  -

 . میباشد
طبقه دوم بسطح 99.84 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 15.08 متر مربع بصورت راه پله  -

 . است
زیرشیروانی - بسطح 23.22 متر مربع بصورت  یک چشمه اتاق که بدلیل عدم رعایت  -

 حدنصاب واحد مسکونی منظم به واحد طبقه دوم میباشد
 . و بسطح 15.52 متر مربع راه پله  -

دو واحد پارکینگ مورد نیاز رعایت شده  . (نیاز به تعبیه 2 درب سواره بوده که در نقشه  -
 هاي ساختمانی مشخص گردیده و با توجه به مرحله ساختمانی  فعال اجرا نگردیده است . )

 . قرار دارد   R121 بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري -
   .  %سطح اشغال همکف  70 % - تراکم  طبقات  80 -

 . % مورد استفاده همکف 74.62  %   - - طبقات  152.68 -
 . همکف بسطح 89.53 داخل تراکم  - بسطح 5.92 خارج از تراکم  -

 .  طبقات بسطح 102.32 داخل تراکم  -  بسطح 92.97 متر مربع خارج از تراکم -
  . راه پله و اتاق زیرشیروانی بسطح 38.74  متر مربع خارج از تراکم -
 . تراکم گیري بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی انجام گردیده است -

 . بر اساس طرح تفصیلی زمان وقوع تخلف در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار دارد -
عرض حیات حد شمال غرب  بطول 1.96 متر میباشد که بسطح 0.03 متر مربع عدم رعایت  -

 . عرض حیات در هر طبقه بوده که فاقد اشرافیت میباشد
  . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

-------------------------------------------------------
 احتراماً
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برابر تصاویر پیوست و خط پروژه شماره 2305  ,  متقاضی اقدام به تخریب دیوار قدیمی و  -
 . رعایت عرض معبر 6 متري نموده اند و فاقد عقب نشینی میباشد

مراتب با توجه به نامه شماره 12817  مورخ 99/02/07 کمیسیون محترم ماده صد جهت  -
 . صدور دستو رتقدیم میگردد

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

معامالتی ساختمان بمبلغ 9,048,000(نه میلیون و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 34.8  2
 

130000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/31 3/99/25987 تجدید 
نظر

ك طالقانی  
- احمد زاده 
 طالقانی

3-2-10071-154-1-0-0 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 227 به تاریخ 74/12/22 به  یک واحد خانه ویالیی بر روي کرسی  با 

زیربناي 87.17 مترمربع می باشد
داراي پروانه اصالحی به  تاریخ  75/01/27 به صورت یک واحد خانه ویالیی بر روي  *-*

کرسی با زیربنا 91.30 متر مربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی  به   *---*

اتمام و در حال بهره برداري از سال  1375 می باشد
 : باستناد نقشه ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف مسکونی  به سطح 9.60 متر مربع -1
اضافه بنا  به صورت احداث سایبان فلزي جهت پارکینگ مسقف به سطح 25.20 متر  -2

 مربع
 سال وقوع تخلف 1375 می باشد  -3

رعیایت پارکینگ می گردد *-*
رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري می گردد *---*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
  R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  60 % ----  مورد استفاده زمان پروانه 59 % ------  *------*
% استفاده کنونی  101.08

باستناد خط پروژه شماره 922 به سطح 13.45 متر مربع از ملک در  *----------*
تعریض معابر 6 متري و پخ دو گذر می باشد که ازاین مقدار به سطح 3.12 متر مربع از اعیان 

 مسکونی و به سطح 5.40 متر مربع از سایبان فلزي احداثی می باشد
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
106704 مورخ 1399.06.10 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.078.800.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 215,760,000(دویست و  پانزده میلیون و  هفتصد و  شصت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 19.1  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/06/23 3/99/25997 بدوي بلوار امام   
خوش انس 
- نبش ب 
چهارم

3-3-30281-37-1-0-0 24
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی برخالف مدلول پروانه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 218,178,000(دویست و  هجده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  هشت 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.19  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص  توسعه  تجاري در همکف به مساحت 17.71  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 164,703,000(یکصد و  شصت و  چهار میلیون و 

 هفتصد و  سه هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 17.71  3
 

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

شهرداري برابر ضوابط و مقررات خود اقدام نماید. ردتخلف  0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

در خصوص افزایش تعداد واحد تجاري از یک باب به دو باب ؛ حکم به ابقاء تعداد 2 
باب مغازه 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 ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

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

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/96/267 مورخ 96/12/28 در 3 طبقه 
( با احتساب یک واحد  مسکونی دوبلکسی در طبقات اول و دوم  و یک باب مغازه در همکف 

( 
 .به زیربناي 431/98 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی درحد  نازك کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 
:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف مغازه مذکور بسطح 17/71 متر مربع افزایش زیربنا دارد که بسطح 6/84  *--*
متر مربع بصورت توسعه بناي همکف و بسطح 10/87 متر مربع از آن بصورت تبدیل غیر 

مجاز پیلوت به مغازه است همچنین
یکباب مغازه دیگر بسطح 19/10 متر مربع با تبدیل غیر مجاز پیلوت به تجاري ایجاد گردیده 

است
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 26/64متر مربع (هر  *---*
طبقه بسطح 13/32 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع سه طبقه بسطح 8/55 متر 

مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است (0/77 متر مربع در همکف و طبقات اول و دوم هر 

کدام 3/89 متر مربع)
در زیرشیروانی بسطح 7/05 متر مربع کاهش زیربنا دارد  *----*

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 60 % و سطح اشغال موجود برابر با 64/45% می  *----*

باشد
تا این مرحله دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد  الزم به ذکر است تایید  *-----*
نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم 

.می گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
از مهندس ناظر  ساختمان گزارشی در خصوص تخلف مذکور ثبت نگردیده  *-------*

است
آسانسور بر خالف پروانه صادره حذف و اجرا نگردیده است (برابر ضوابط  *--------*

براي ساختمان هاي چهار سقف و بیشتر الزامی می باشد)
یکی از مغازه مذکورفاقد سرویس بهداشتی بوده ضمنا در محل پخ اقدام  *----------*

به احداث بازشو نموده است که اصالح آن تا زمان پایانکار الزامی می باشد

24
7
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معاونت شهرسازي و معماري
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حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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 ضریب1/5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 161,582,400(یکصد و  شصت و  یک میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو 
هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 32.06  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 3/99/26003 بدوي  
شهدا-موالئ
ي  ك فیض 
اهللا زاده

3-3-10156-6-1-0-0 24
8

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/109 مورخ 98/107/03 در 3/5 
طبقه ( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 481/24 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 7/39 متر مربع می باشد *--*

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 22/17 متر مربع  *---*
 (هر طبقه بسطح 7/39 متر مربع) می باشد

در زیرشیروانی بسطح 2/5 متر مربع توسعه بنا دارد (بسطح 2/12 متر مربع از این   *----*
مقدار از انباري مازاد بر 5 متر مربع می باشد)

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 80 % و سطح اشغال موجود برابر با 84/07% می  *----*

باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/05/11 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*

طبقه دوم و سوم مطابق پروانه صادره در یک واحد مسکونی بوده که در  *---------*
حال حاضر هر کدام به یک واحد مسکونی تبدیل شده و بنابراین در مجموع ساختمان تعداد 

 واحد هاي مسکونی
از دو واحد به سه واحد افزایش پیدا کرده است

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

24
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 102/02مترمربع 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 112728مورخ 99/6/18و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

31,626,200(سی و  یک میلیون و  ششصد و  بیست و  شش هزار و  دویست) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 102.02  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/29 3/99/26011 بدوي بلوار مدرس 
شهرك 

فجرآزادگان 
کوچه 
باقرزاده 
فرعی دوم 
سمت چپ

3-1-10290-446-1-0-0 24
9

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی که برابر نقشه  -

 . بردراي ارائه شده بمساحت 190.43 متر مربع است
بدون مجوز اقدام به احداث ساختمان ویالیی یک طبقه در یک واحد مسکونی با اسکلت  -

 . بتنی با قدمت سال 1398  نموده اند که عملیات آن در حد نازك کاریست
 . طبق نقشه بردراي ارائه شده مساحت اعیان بسطح 102.02 متر مربع  است -

طبق خط پروژه پیوست بشماره 613  بسطح 1.71 متر مربع  از عرصه در تعریض کوچه 8  -
 . متري  قرار دارد

 . قرار دارد R111 بر اساس طرح تفصیلی  در کاربري مسکونی -
 % سطح اشغال مجاز 70%  - مورد استفاده  54.06 -

 . اعیان داخل تراکم است -
 . پارکینگ در  محوطه بصورت روباز رعایت گردیده است -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9409970903002522 مورخ 94/5/24 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 243644 مورخ 97/12/13 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري ، فضاي این بنا مورد تایید قرار می گیرد ، مراتب به لحاظ 

عدم احراز ضرورت قلع بنا مجددا جهت تعیین ارزش سرقفل به کارشناس رسمی 
دادگستري ارجاع گردید که نظریه شماره 86699 مورخ 99/5/14 به مبلغ 

127.050.000 ریال اعالم گردید  ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
25,410,000(بیست و  پنج میلیون و  چهارصد و  ده هزار ) ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم می نماید . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت به راي 

صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 18.15  0
 

780000  , 1391 احداث بناي بدون مجوز 1399/06/29 3/99/26022 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده سنگر  
کیلومتر 3 
پیچ آب 
آسیاب 
روبروي 

کوچه فتحی 
دو خت  

لوازم یدکی 
  قلی پور

3-1-10192-273-1-0-0 250

توضیحات بازدید  احتراماً
بدون بازدید میدانی و بر اساس راي کمیسیون جهت اخذ عوارض درآمدي ورود اطالعات  -

  . گردیده است
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابت احداث بناي خارج تراکم با عنایت 

به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق 
الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد 
اعالمی معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2.25  به  1.75 برابر ارزش 
معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  861,490,000(هشتصد و  شصت و  یک میلیون و 

 چهارصد و  نود هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 158.8  1.75
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/09 3/99/26026 تجدید 
نظر

میدان امام 
حسین (ع)  
شهرك صبا  
کوچه پنجم  

کوچه 
یعقوبی  
انتهاي 
 کوچه

3-2-10318-101-1-0-0 251

درخصوص احداث بناي در حد تراکم ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه با 
ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري به مبلغ 
52,408,600(پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  هشت هزار و  ششصد) ریال تأیید می 

گردد.

جریمه 169.06  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 135.42 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي سویت در همکف و با  *----*
 مصالح بتنی  می باشد

 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*
:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 79.17 -1
همکف به سطح 55.63 متر مربع در حد تراکم و به سطح 51.58 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم که از این مقدار به مساحت 39.16 متر مربع به صورت سوئیت  می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 191.85 -2

در طبقات به سطح 113.44 متر مربع به صورت داخل تراکم ( با احتساب مساحت راه  *--*
 پله به بام به سطح 6.23  )  و به سطح  107.21 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد

رعایت سه واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*
 داراي راه پله به بام می باشد *-----*

رعایت عرض حیاط خلوت می گردد *------*
باستناد خط پروژه شماره 1992 بملک فاقد عقب نشینی در  کوچه 10 متري  *------*

 اصالحی می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

251

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی دوبلکس، با توجه 
به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی 

استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-108641 مورخ 99/06/13 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي 
به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 37,584,400(سی و  هفت 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 121.24  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 3/99/26030 بدوي رشت 
شهرك صبا 
کوچه شهید 
حسین 
 یعقوبی

3-2-10318-96-1-0-0 25
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 59,892,000(پنجاه و  نه میلیون و  

هشتصد و  نود و  دو هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 12.88  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 3/99/26030 بدوي رشت 
شهرك صبا 
کوچه شهید 
حسین 
 یعقوبی

3-2-10318-96-1-0-0 25
2

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 100 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 102.33 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی و با   *----*

 مصالح بتنی  می باشد
 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
می باشد   و بر   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و  کد پهنه *-----*

: همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 69.74 -1
 همکف به سطح 71.37 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 112.59 -2
در طبقه  به سطح 49.87متر مربع به صورت داخل تراکم وبه سطح  12.88 متر مربع  *--*

 داراي خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
 داراي تراس روباز به سطح 10.80 متر مربع می باشد *------*

 باستناد  خط پروژه شماره 1996 ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-------*
تراس غیر مسقف احداثی فاقد اشرافیت به پالك همسایه می باشد *--------*

مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت ساختمان سه طبقه روي پیلوت مشتمل 
بر شش واحد مسکونی، با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس 

رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-98323 مورخ 

99/05/29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام 
بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 138,240,480(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  دویست و  چهل هزار و  
چهارصد و  هشتاد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 411.43  0.1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 3/99/26033 بدوي امین ضرب   
پشت 
پسماند 
 خشک

3-2-10083-251-1-0-0 25
3

  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

1.5  0
 

3360000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ 
جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,420,785,600(چهار میلیارد و  

چهارصد و  بیست میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار و  ششصد)  ریال صادر و 
اعالم می نماید. 

جریمه 438.57  3
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5  ماده صد قانون شهرداري 
ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 25  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی و برابر نقشه هاي ارائه شده 
 به سطح 249.35 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت و با  مصالح بتنی  می  *-*
  باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام بتن ریزي ستون هاي طبقه سوم می باشد *--*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *---*

   R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *----*
باستناد خط پروژه شماره 403 عرصه فاقد عقب نشینی ، اما  از اعیان در  *------*

مجموع طبقات به سطح 1.5 متر مربع ( در هرطبقه به سطح 0.5 متر مربع ) در محل پخ دو 
 گذر در تعریض معابر 8 متري شمال و شرق می باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 65 % ---- مورد استفاده : 85.22 -1
همکف به سطح 162.08 متر مربع در حد تراکم و به سطح 50.42 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 255.67 -2

در طبقات به سطح 249.35 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  175.65 متر  *--*
 مربع می باشد

 داراي یک طبقه مازاد ( طبقه سوم ) به سطح 212.50 متر مربع  می باشد *---*
رعایت 5 واحد پارکینگ مسکونی می گردد و داراي یک واحد کسري پارکینگ  *----*

 مسکونی می باشد
 راه پله به بام  تا این مرحله اجرا نشده است *-----*

حیاط خلوت سراسري به عمق 2 تعبیه و رعایت می گردد *------*
 کنسول احداثی در ارتفاع 2.4 از همکف و در هرطبقه به عمق 0.8 متر طول *-------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

احتراما باستحضار می رساند برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 25969 به  *-*
تاریخ 99/06/16 در خصوص کنسول اعالمی در سطر ششم گزارش به منطقه ارجاع داده 

شده تا در فرم تحلیل خالف جداگانه ورود اطالعات گردد
الزم به توضیح می باشد کنسول به شارع احداث نشده و واژه کنسول در متن گزارش اصالح  

25
3
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و از گزارش حذف می گردد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 2,184,000,000(دو میلیارد و  یکصد و  هشتاد و  چهار میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 325  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/30 3/99/26039 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 
روبروي 
منبع آب  
جنب 
شهرك 
  آزمایش

3-2-10251-7-1-0-0 25
4

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

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 105294  مورخ 1399.06.06 مابه التفاوت 
ارزش سرقفلی به مبلغ 53.020.900.000  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 10,604,180,000(ده میلیارد و  ششصد و  چهار میلیون و  یکصد و  

هشتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 540.29  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث پروانه به شماره 346 
مورخ 92/12/28  به صورت 4 طبقه روي پیلوت در 4 واحد مسکونی با زیربناي 707/82 

مترمربع و پروانه اصالحی برابر به بند 8 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1393/09/10 به 
: صورت

یک طبقه بر روي یک باب مغازه و بالکن و زیر زمین جهت تامین پارکینگ با مساحت 
 765.25 متر مربع به شماره درخواست 452739 به تاریخ 95/11/10 می باشد

(متن صورتجلسه:با عنایت به قرارگیري پالك در محور حریم برق فشار قوي به استناد نامه 
شماره 91/19289 مورخ 91/5/11 رعایت حریم برق به میزان 13 متر و نامه شهرداري رشت
به شماره ش/-20304-1393 مورخ 93/8/5 رعایت خیابان فوق بصورت 51 متر و باستناد  

 جلسه کمیته کار مورخ 93/7/26 از آکس محور به میزان 27/5 متر
با احداث بنا بصورت 1طبقه تجاري بر روي همکف و زیرزمین بمساحت 189/3 مترمربع و 
رعایت ارتفاع بالکن به میزان 5/40 متر و با رعایت تامین پارکینگ به تعداد 6 واحدو با 

 رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح مصوب موافقت گردید.)

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در زیر زمین به سطح 89.84 متر مربع -1

 اضافه بنا به صورت توسعه بناي تجاري در همکف به سطح 89.84 متر مربع -2
اضافه بنا در نیم  طبقه اول به صورت توسعه بالکن به سطح 132.38 مترمربع که از این  -2

: مقدار
 به سطح 56.45 متر مربع توسعه بالکن در حد 1/3 : 2-1

 به سطح 75.93 متر مربع توسعه بالکن خارج از 1/3 : 2-2
 : اضافه بنا در طبقه اول به سطح 89.84 که به صورت  -3

 احداث 4 واحد تجاري : 3-1
احداث یک طبقه مازاد به سطح 56.60 مترمربع در طبقه دوم ( به کسر راه پله مجود  -4

 : زمان پروانه به سطح 29.95 متر مربع ) که به صورت
 احداث انباري به سطح 12.60 متر مربع : 4-1

 احداث یک چشمه اطاق به سطح 30.85 متر مربع به صورت سوئیت نگهبانی : 4-2
در زمان پروانه اصالحی  به سطح 77.79مترمربع مازاد بر تراکم در همکف به صورت  -5

 تجاري استفاده نموده است

25
4
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با توجه به توسعه زیر بناي تجاري و برابر ضوابط جاري و با توجه به زیر بنا کل به کسر  -6
: زیر زمین ملزم به تامین 18 واحد پارکینگ تجاري بوده و نظر به اینکه

در زمان دریافت پروانه احداث بنا برابر ضوابط ،امکان تردد آمد و شد خودرو از حد غرب ( 
بلوار 51 متري ) مجاز نبوده و تنها راه عبور و مرور از حدشرق و معبر 10 متري مجاز بوده و با 

 توجه به وضع موجود و رمپ احداثی در حد غرب  و
با توجه به پرداختی کسري پارکینگ به تعداد 5 واحد در زمان اصالح پروانه ، داراي 13 واحد 

 کسري پارکینگ تجاري می باشد
حذف باالبر و احداث رمپ در فضاي باز عرصه ملک که برابر خط پروژه شماره 2533 ،  -7

 واقع در حریم فشار قوي می باشد
مساحت رمپ احداثی به سطح 43.70 متر مربع واقع در حریم برق فشار قوي -8

محوطه عرصه باقی مانده به صورت نرده فلزي ( به صورت موقت )  به طول 56.38 متر  -9
 محصور گردیده که در حریم برق فشار قوي واقع می باشد

 عدم رعایت عقب سازي نسبت به خیابان -10

داراي گزارش ناظر ساختمان به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري به تاریخ 97/06/24 *-*
  به شماره 120981 شر و در مرحله اجراي دیوار هاي حائل زیر زمین می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*

نمی گردد
در مجموع واحد هاي تجاري به تعداد 5 واحد می باشد *------*

 کاربري مجاز : تجاري متمرکز *--*
 S321  -  کاربري موجود :  کارگاهاي تولیدي و تجاري *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 99.19 % ------  *------*
% استفاده کنونی  100

الزم به توضیح می باشد که با توجه به کاهش عمق حریم فشار قوي در وضع موجود ( به  )
سماحت 99.40 متر مربع )، میزان سطح اشغال مورد استفاده  با توجه به توسعه به پبنا به 

 صورت فوق می باشد
تراکم مجاز : 150 -------  مورد استفاده زمان پروانه 219.73 %  *---------*

% ------- استفاده کنونی  278.39

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



با توجه به طرح تفصیلی جاري و کاهش عمق حریم برق ، و باستناد خط  *----------*
پروژه 2533 ، اعیان احداثی خارج از حریم برق فشار قوي و عرصه باقی مانده

به سطح 363.70 متر مربع  به طور کامل در حریم برق فشار قوي  واقع گردیده که از این  
 مقدار نیز به سطح 61.61 متر مربع در تعریض بلوار 51 متري می باشد

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 104837  مورخ 1399.06.05  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 448.000.000  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 
89,600,000(هشتاد و  نه میلیون و  ششصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 64  0
 

1800000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/30 3/99/26040 تجدید 
نظر

بلوار امام  
علی(ع) 

کوي چمران 
پشت 

نمایشگاه 
  اهورا

3-1-10205-554-1-0-0 25
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

 0
 

1800000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق خط عادي و مطابق با پالن نقشه برداري( 
 پیوست)  بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت عرصه 64 متر مربع

که مالک بدون اخذ مجوز الزمه اقدام به احداث یک باب مغازه بمساحت  41/17 متر مربع  با 
 اسکلت آجري (احداث دیوار با بلوك سیمانی )

بانضمام سایبان در محوطه بمساحت 22/83 متر مربع به قدمت احداث سال 93 درون عرصه 
 صدراالشاره نموده است

فعالیت شغلی ملک مذکور بصورت تعمیرگاه بوده که با توجه به امکان پارك خودرو در زیر 
سایبان فاقد کسري پارکینگ است

همچنین باستناد خط پروژه شماره 692( پیوست) بسطح 1/27 متر مربع از ملک در مسیر 
معبر 25 متري قرار دارد و با توجه به حذف مسیر عبوري

از روي ملک مطابق خط پروژه آن قسمت فاقد کاربري بوده و با عنایت به کاربري غیر تجاري 
قسمت باقیمانده  (12/40 متر مربع حریم +34/79 متر مربع فاقد کاربري+15/54 متر مربع 

مسکونی)
کل بناي احداثی بصورت مازاد بر تراکم می باشد

  حالیه مالک درخواست بررسی وضعیت تخلف به انجام رسیده خود را دارد.
.مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی بحضور ایفاد می گردد

25
5

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
انباري جداساز بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 4,200,000(چهار میلیون و  دویست هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 3  2
 

700000  , 1398 احداث بناي جداساز 1399/07/30 3/99/26042 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
بلوار 

شهداي 
گمنام جنب 

اداره 
اطالعات

3-3-10419-86-1-0-0 25
6

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

راي به جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 107850 مورخ 1399.06.12  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 9.622.500.000  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 

1,924,500,000(یک میلیارد و  نهصد و  بیست و  چهار میلیون و  پانصد هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 64.15  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/30 3/99/26042 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
بلوار 

شهداي 
گمنام جنب 

اداره 
اطالعات

3-3-10419-86-1-0-0 25
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمانی شماره  146 به تاریخ 
93/12/27 و گواهی پابان کار به شماره452329 به تاریخ 95/11/02 به صورت 2.5 طبقه در 1

  واحد مسکونی می باشد

: برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح زیر می باشد
 تبدیل انباري در همکف به یک باب مغازه هب سطح 14.97 متر مربع -1

 تبدیل پیلوت به تجاري به صورت احداث 3 باب مغازه به سطح 49.18 متر مربع -2
 احداث انباري جداساز در حیاط به سطح 3 متر مربع -3

 احداث سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ به سطح 26.90 متر مربع -4
 با توجه به تعداد واحد هاي تجاري داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -5

با توجه به سایبان احداثی در خصوص تامین پارکینگ مسکونی و بدون ومجوز ، داراي 1  -6
 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

( در صورت صدور راي مبنی بر جریمه سایبان ، کسري پارکینگ مسکونی ، متعاقبا حذف 
 می گردد )

 ملک در حریم اداره اطالعات واقع شده است -7
 مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*------*
در خصوص تخلفات داراي وسابق آراي کمیسیون ماده صد بوده که برابر آخرین راي ( تجدید 

: نظر ) کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/26024 به تاریخ 99/07/30
در خصوص بارانداز راي به تخریب بنا صادر گردیده که توسط مالم اجرا گردید -1

با توجه به راي تخریب بنا ، کسري پارکینگ یک واحد مسکونی مورد تائید قرار گرفت -2
واحد کسري پارکینگ تجاري نیز تائید گردید 3 -3

25
6

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 مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی ، بمبلغ 280,000(دویست و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 56  0.1
 

50000  , 1367 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/30 3/99/26043 رسیدگ
ي 

 مجدد

آج بیشه -  
خ امام رضا  
طاالقانی

3-3-10364-101-1-0-0 25
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 59978  مورخ 1399.04.11  ارزش سرقفلی 
دو باب مغازه با قدمت سالهاي 1389 و 1396 را به مبلغ 572.561.700 ریال برآورد 
گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 114,512,340(یکصد و  چهارده 
میلیون و  پانصد و  دوازده هزار و  سیصد و  چهل) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 45.82  0
 

650000  , 1389
 , 1396

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

کاربري مربوطه

1399/06/30 3/99/26043 رسیدگ
ي 

 مجدد

آج بیشه -  
خ امام رضا  
طاالقانی

3-3-10364-101-1-0-0 25
7

در خصوص 4 باب کسري پارکینگ تجاري( بمساحت 100 مترمربع ) مربوط به 4 باب 
مغازه واقع شده در تعریض با توجه به صدور حکم تخریب راجع به اعیانات احداثی 

غیر مجاز ، کسري پارکینگ موضوعا منتفی است ،اما در خصوص یکباب کسري 
پارکینگ تجاري باقیمانده 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 39,000,000(سی و  نه میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 125  2
 

780000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم مسکونی  بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 26,250(بیست و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 1.05  0.5
 

50000  , 1367 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما دراجراي دستور وبرابر بازدید به عمل آمده باتفاق مالک  مکان مورد نظر  بصورت 
یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه ارائه شده به مساحت عرصه حدود 402/8  مترمربع می 

باشد
که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب خانه ویالیی وسایه بان و6 باب  

 : مغازه   با نوع اسکلت بلوکی را نموده که زیربناي آن  بازیربناي   شامل
یکباب خانه ویالیی بازیربناي 57/05  مترمربع با نوع مصالح بلوکی و برابر تاریخ نصب  -1

   . کنتوربرق با قدمت سال 1367
 . احداث سایه بان بسطح 19/1  مترمربع بصورت فلزي وبا قدمت سال    1389 -2

احداث یکباب مغازه  ،   مغازه  شماره  اول بازیربناي 16/93 مترمربع  فاقد فعالیت  وبرابر  -3
 .  تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال1389

احداث یکباب مغازه  ،   مغازه  شماره  دوم بازیربناي  28/89 مترمربع  فاقد بالکن وتابل  -4
  .  وبه شغل خواروبار فروشی وبرابر تاریخ نصب کنتور برق با قدمت سال  1396

احداث یکباب مغازه  ،   مغازه  شماره  سوم  بازیربناي 16/75 مترمربع درحد اتمام  -5
. سربندي و با قدمت سال 1397    فاقد فعالیت

احداث یکباب مغازه  ،   مغازه  شماره  چهارم بازیربناي 17/7 مترمربع درحد اتمام  -6
. سربندي و با قدمت سال 1397    فاقد فعالیت

احداث یکباب مغازه  ،   مغازه  شماره  پنجم بازیربناي 15/31 مترمربع درحد اتمام  -7
. سربندي و با قدمت سال 1397    فاقد فعالیت

احداث یکباب مغازه  ،   مغازه  شماره  ششم بازیربناي 21/79مترمربع درحد اتمام  -8
. سربندي و با قدمت سال 1397    فاقد فعالیت

براساس ظوابط پارکینگ براي مسکونی ویکباب مغازه با توجه به قدمت بنا فاقد کسري   -9
 پارکینگ بوده  اما براي 5 باب مغازه با توجه به سال ساخت کسري پنج  واحد پارکینگ

تجاري دارند  ضمنا با توجه به طرح تفصیلی جدید وتغییر درعرض معابر وبراساس خط پروژه 
 پیوست به شماره 1262 بسطح  332/8 مترمربع داراي عقب نشینی که شامل کل اعیانات
موجود واحداثی ومساحت باقیمانده حدود 70 مترمربع  می باشد وبا عنایت به مساحت 

 باقیمانده کمتر از 100 مترمربع تراکم همکف 80% واز کل زیربناي احداثی بسطح 56 مترمربع
  درحد ومابقی زیربناها خارج از تراکم می باشد

شایان ذکر است که درزمان احداث بناي یکباب خانه ودوباب مغازه که قدمت آنها در فرم 
زیربنا اورده شده براساس طرح تفصیلی قدیم خیابان بصورت 12 متري بوده اما براساس طرح 

 . تفصیلی جدید بصورت 18 متري پیش بینی گردیده است
  .  مراتب جهت دستور تقدیم میگردد   
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند رأي اصداري مذکور طبق موازین 
قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه، از بابتتوسعه تجاري و افزایش واحد تجاري ضمن نقض راي بدوي با 

ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري، با ارجاع امر به هیات سه نفره 
کارشناسان رسمی دادگستري جهت تعیین ارزش سرقفل  وفق مقررات، و وصول 

نظریه کارشناسی به شماره ش 116666-  99/06/24 ارزش سرقفلی به مبلغ 10.000.000
ریال برآورد گردید. لذا ضمن نقض راي بدوي راي به پرداخت جریمه برابر یک پنجم 
ارزش سرقفل برابر نظریه مذکور به مبلغ  2,000,000(دو میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می نماید.  

جریمه 82.14  0
 

3300000  , 1398 توسعه بناي تجاري 1399/07/09 3/99/26051 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی ك 
خلوص

3-3-30282-48-1-0-0 25
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث طبقه مازاد با توجه به نظریه کارشناسی شماره 44126 مورخ 

99/03/022 مبنی برتایید استحکام بنا،با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 1,376,793,000(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  

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

جریمه 139.07  3
 

3300000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

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

 0
 

3300000  , 1398 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 495,000,000(چهارصد و  نود و  پنج 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت ششدانگ یک باب خانه و دو 
 باب مغازه به مساحت 155.41 متر مربع می باشد

در خصوص دو باب مغازه به سطح بسطح 60 متر مربع  ویک باب خانه به سطح  95.41  *-*
مترمربع به صورت استفاده حسینیه برابر گزارش 16856 مورخ 1378/07/13داراي بالمانع 

شماره 2/33/16856  تاریخ 1378/08/04  از شهرداري منطقه دو و
 نیز بالمانع به شماره 3/333/521705 به تاریخ 98/05/12 از شهرداري منطقه 3 می باشد 
داراي  مجوز تعمیرات جزئی: شامل :رنگ آمیزي ، تعویض حلب بدون سربندي و   *----*
افزایش ارتفاع ، نصب کفپوش ، تعویض کرکره و نصب داربست به شماره 3/33/523567 به 

.تاریخ 1398/05/20 می باشد

وضع موجود با توجه اقدامات مالک مبنی بر تغییر مساحت هاي واحد  *-----------*
هاي تجاري و تبدیل بخشی از مسکونی به تجاري و احداث یک طبقه مسکونی بر روي واحد 

: هاي تجاري ، به شرح ذیل می باشد
یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 44.66 متر مربع ( واحد تجاري شماره 1 برابر نقشه  -1

بردراي ارائه شده )
یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 37.68 متر مربع ( واحد تجاري شماره 2  برابر نقشه  -2

بردراي ارائه شده )
یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 59.80 متر مربع ( واحد تجاري شماره 3  برابر نقشه  -3

بردراي ارائه شده )
 یک واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 139.07 متر مربع -4

( بازار قدیمی ) واقع شده است  S112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري *-*
باستناد خط پروژه شماره 1401 به سطح 11.26 متر مربع از ملک در تعریض واقع  *---*

شده که از این مقدار به سطح 10.76 متر مربع از اعیان تجاري و به سطح 0.5 متر مربع اعیان 
 مسکونی می باشد

( ضمنا اعیان مسکونی در طبقه اول به سطح  11.26 متر مربع داراي عقب نشینی می باشد )

: تخلفات اجرایی به شرح ذیل و با قدمت سال 1398  می باشد *----*
 توسعه بنا تجاري به صورت تبدیل مسکونی به تجاري به سطح 82.14 متر مربع -1

احداث یک طبقه مسکونی بر روي واحد هاي تجاري به سطح 139.07 متر مربع ( خارج از  -2
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 ضوابط مجاز طرح تفصیلی  )
 تبدیل 2 واحد تجاري به 3 واحد تجاري -3

با توجه به توسعه بناي تجاري و نظر به داشتن بالمانع در خصوص 2 واحد تجاري با زیر  -4
 بناي 60 متر مربع و برابر ضوابط جاري ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

با توجه به احداث یک واحد مسکونی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می  -5
 باشد

رعایت سرویس بهداشتی 1/20 براي هر کدام از واحد هاي تجاري می گردد *---*
 راه دسترسی به با م از طریق دریچه در محدوده واحد مسکونی می باشد *----*

در خصوص موارد تخلف داراي سواربق گزارش غیابی ناحیه و تصمیم  *------------*
کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك تا صدور راي نهایی به شماره 3/98/22899 به 

 تاریخ 98/08/26 می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد و 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 اول تا چهارم، هر یک به مساحت 16.43

مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت به مساحت 3.2 مترمربع، مازاد انباري 
به مساحت 6.83 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 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 774,312,000(هفتصد و  هفتاد و  چهار 
میلیون و  سیصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 92.18  2.5
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/15 3/99/26054 بدوي سعدي.  
حق شناس 
عظیمی

3-2-10054-11-1-0-0 25
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/39 مورخ 98/04/03 در 4/5 طبقه 
( با احتساب 4 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 731/18 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 16/43 متر مربع می باشد توضیح  *--*
اینکه بسطح 3 متر مربع از انباري احداثی در همکف مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع  می 

باشد
در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 65/72 متر  *---*
مربع (هر طبقه بسطح 16/43 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع چهار طبقه بسطح 

3/2 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در زیرشیروانی بسطح 2/39 متر مربع کاهش زیربنا دارد لیکن بسطح 3/83 متر   *----*
مربع از مساحت انباري ها مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع می باشد

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 70/37 % و سطح اشغال موجود برابر با %78/86  *----*

می باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
 مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد*-------*

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/09/26 تخلف ساختمانی را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد(15/09 متر مربع کسري حد نصاب  *--------*
فضاي باز دارد)

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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 ، مبنی بر احداث سه 
باب مغازه بدون مجوز شهرداري، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش 

سرقفلی وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت 
به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-99977 مورخ 99/05/30 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد و با 

عنایت به تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 9،912،000،000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

1,982,400,000(یک میلیارد و  نهصد و  هشتاد و  دو میلیون و  چهارصد هزار ) ریال 
صادر و اعالم می نماید.

جریمه 123.09  0
 

1800000  , 1399 احداث مغازه بدون مجوز 1399/07/06 3/99/26059 بدوي جاده سنگر  
-روبروي 
  آب منطقه

3-1-10205-422-1-0-0 260

در خصوص سه واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 270,000,000

(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 75  2
 

1800000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

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 1,156,000(یک 

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

جریمه 34.  4
 

850000  , 1390 احداث مغازه بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ **--**
 یکبابخانه بمساحت عرصه  208/60 متر مربع می باشد که

.وضع موجود ملک به مساحت 218.43مترمربع می باشد **--**
از بابت موارد زیر  شامل یکباب ساختمان ویالیی یک طبقه با اسکلت بلوکی به **--**

زیربناي  73 متر مربع بانضمام سایبان فلزي در محوطه
بمساحت حدود 14 متر مربع  که قدمت احداث خانه به حدود 40 سال (احداث سال **--**

 57) می رسد و دو باب مغازه
مغازه اول بمساحت حدود 30/65 متر مربع با فعالیت شغلی مکانیکی **--**

مغازه دوم بصورت دو دهانه بمساحت 63/54 متر مربع با فعالیت شغلی **--**
صافکاري(هر دو باب قدمت سال 90)

داراي راي کمیسیون تجدیدنظر به شماره 3/97/22397 مورخ 97/12/11 مبنی بر **--**
.جریمه  می باشد

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی تایید شده نظام مهندسی داراي **--**
.اضافه بناي همزمانساز به مساحت 0.34مترمربع در مجموع دو باب مغازه  می باشد

اعیان مسکونی کال تخریب گردیده است و سه باب مغازه جدید به مساحت مجموع **--**
123.90 مترمربع با اسکلت بلوکی سربندي حلبی و ارتفاع 3متر با سطح اشغال 100% احداث 

گردیده است.(مجموعاً 5 باب مغازه)
بر اساس خط پروژه شماره 1383 پیوست فاقد عقب نشینی  از معبر 45 متري موجود  *--*

. می باشد
.از بابت احداث سه باب مغازه جدید 3 واحد کسري پارکینگ تجاري دارند**--**

.می باشد m114 کاربري عرصه**--**
دو باب مغازه دیگر  خالی و فاقد استفاده می باشد و این سه باب مغازه جدید نیز **--**

.فاقد قعالیت می باشد
.شیب سربندي یک طرفه به سمت معبر 45متري و ژاپنی می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 116645 مورخ 99/6/24 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و بهداشتی ساختمان 

، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 414,691,200(چهارصد و  چهارده میلیون و  ششصد و  نود و  یک هزار و  
دویست)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 82.28  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/31 3/99/26061 تجدید 
نظر

فلسطین  
حقیقت جو 
اکبرزاده

3-2-10173-27-1-0-0 261

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 و 

حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد .

ردتخلف  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/184 به تاریخ 97/12/13 به صورت 3.5 .5 طبقه  و انباري در زیر 

شیروانی و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 428.18 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 25.90 متر مربع که از این مقدار به سطح 11.17 مترمربع  -1
سایبان در محوطه 2 متر حیاط خلوت متصل به سازه و به  جهت تامین پارکینگ می باشد

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 45.03 مترمربع ( هر طبقه به سطح 15.01 مترمربع  -2
(

 توسعه بنا در انباري زیر شیروانی به سطح 7.33 متر مربع -3
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر   -4

انباري مجاز ( 5 مترمربع ) به سطح 2.33 مترمربع می باشد
 توسعه راه رو در زیر شیروانی به سطح 1.60 متر مربع  -5

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.39 متر مربع و در  -6
مجموع طبقات به سطح 9.87 مترمربع (هر طبقه به سطح 3.29 متر مربع  )

 افزایش تعداد واحد ها از 2 به 3 واحد -8

 داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70%   + 5.98  % تشوقی عقب نشینی  -----  مورد  *------*
% استفاده زمان پروانه 69.82 % ------ استفاده کنونی  88.57

تراکم مجاز : 210 % + 17.94 % تشویقی عقب نشینی  -------  مورد  *---------*
% استفاده زمان پروانه 209.47 % ------- استفاده کنونی  242.06

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
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باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----------------------------------------*
احتراما باستحضار می رساند در خصوص موارد تخلف داراي سوابق آراي کمیسیون ماده صد 

 می باشد
برابر راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد در خصصو سایبان احداثی به سطح 11.17 متر  *-*

مربع  ، راي به تخریب سازه اشاره شده صادر گردید
طی بازدید مشخص گردید مالک اقدام به تخریب بخش مذکور نموده و تصاویر آن به  *---*

 پیوست می باشد
 تخلف جدیدي مشاهده نگردید *----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص تخلف ساختمانی خانم صوفیه جهانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 
رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 

شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 95,970,000(نود و  پنج میلیون و  نهصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد

جریمه 91.4  0.5
 

2100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/06 3/99/26062 بدوي آج بیشه ك 
آزاد  ك 
حسین 

خونگرم  بن 
بست دوم

3-2-10306-255-1-0-0 26
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

 0
 

2100000  , 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 202.88 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی بانضمام سایبان و  *----*
 انباري با مصالح بلوکی می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1394 می باشد *------*

 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف مسکونی - تراکم متوسط بوده است  *-------*
باستناد خط پروژه شماره 2496 به سطح 17.40 متر مربع از عرصه در تعریض  *------*

 کوچه 10 متري اصالحی می باشد
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 49.27 -1
 همکف به سطح 91.40 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*
رعایت حیاط خلوت می گردد *----*

ضمنا در خصوص اعیان مذکور داراي سوابق گزارش تخلف ملک به شماره  *-----*
523375 و تصمیم کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك  و نیز اجراي عقب نشینی به 

 شماره 3/98/23575 به تاریخ 98/09/18 می باشد
با توجه به نصب کنتور برق و کنتور آب شهر و نیز کنتور گاز بر روي دیوار  *-------*
ملک ، امکان تخریب وجود نداشته ، ضمنا هیچ کدام از ازمالك واقع در معبر مذکور عقب 

نشینی ننموده اند
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 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 117566 مورخ 99/6/25 
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 577,250(پانصد و  هفتاد و  هفت هزار و  دویست و  پنجاه)  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 115.45  0.1
 

50000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/31 3/99/26063 بدوي آج بیشه  
بلوار امام 
رضا وفایی- 
ك 5متري

3-3-10352-43-1-0-0 26
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 یک دوم برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 248,750(دویست و  چهل و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 9.95  0.5
 

50000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت افرازي  ششدانگ یکباب خانه و محوطه با عرصه  -

 . بمساحت 193 متر مربع
 . داراي اعیان با قدمت نصب کنتور 1370/08/30  که بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است -
طبق سند حد شمال به زمین مزروعی متصل بوده که وضع موجود و برابر طرح تفصیلی  -

 . بصورت کوچه میباشد
بخشی از عقب نشینی در حد شمال رعایت گردیده , اما از سند مالکیت خارج نگردیده  -

 . است
 ,  برابر نقشه بردراي ارائه شده مساحت موجود عرصه بسطح 180.54  متر مربع -

اعیان بسطح 111.65  متر مربع  -   سایبان فلزي جهت پارکینگ بسطح 11.70 متر مربع  -   -
 . انباري بسطح 2.05  متر مربع

طبق خط پروژه پیوست بشماره 905  بسطح  15.60  متر مربع  از عرصه (حدود 3 متر مربع  -
از اعیان )  در شمال - شرق  و جنوب در تعریض کوچه هاي 8 و 10 متري و پخ گذر قرار دارد

 . 
قرار دارد - سطح اشغال مجاز R112   -    % 70 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی -

 % سطح اشغال موجود  بکسر عقب نشینی = 76.02
 . بسطح 115.45 متر مربع داخل تراکم و بسطح 9.95  متر مربع خارج از تراکم -

 . فاقد کسري پارکینگ -
 . مورد درخواست استعالم دفترخانه -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

26
3

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 117647 مورخ 99/6/25
 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 1,202,400(یک میلیون و  دویست و  دو هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 133.6  0.1
 

90000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/31 3/99/26065 بدوي شهرك صبا  
-امام 

حسین صبا 
کوچه 
شانزدهم

3-1-10318-2-1-0-0 26
4
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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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 225 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 220.12 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به یک ببا خانه ویالي دوبلکسی با مصالح بلوکی   *----*

 می باشد
 ساختمان در مرحلهخ بهره برداري  می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1372 باستناد فیش برق ارائه شده می باشد *------*
 باستناد خط پروژه شماره 567 ملک فاقد عقب نشینی  می باشد *-------*

واقع شده است    M114 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*
: و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 65 % ---- مورد استفاده : 60.70 -1
 همکف به سطح 96.40 متر مربع در حد تراکم  می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % --------- مورد استفاده : 43.80 -2
 در طبقات به سطح 37.20 متر مربع به صورت داخل تراکم  می باشد *--*

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري در حد جنوب شرقی  نمی گردد ( عمق  *-------*
 موجود به 1.20 متر )

با توجه به ویالیی بودن ملک و در حد جنوب شرقی فاقد اشرافیت بوده و در  *------*
 حد غرب نیز با توجه به عمق 2 متر در حیاط خلوت سراسري نیزز فاقد اشرافیت می باشد

مالک درخواست دریافت مجوز حفاري انشعاب آب به طول 8.5 متر با پوشش   *-------*
 آسفالت قدیم و 1.5 متر با پوشش خاکی را دارد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

26
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

ردتخلف 300  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/06 3/99/26070 بدوي خ الهیجان  
کوي آزاد - 
روبروي 
بانک 

صادرات آج 
بیشه 

عبداللهی

3-3-10361-2-1-0-0 26
5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی تجاري مسکونی بشماره 64 مورخ 96/03/20  -
بصورت 3 طبقه در 3 واحد مسکونی و انباري در زیرشیروانی بر روي سه باب مغازه در 

 . همکف و بالکن تجاري  با زیربناي کلی 1026.64  متر مربع صادر گردیده است
پروانه فوق در دو  مرحله  بشماره هاي 512221  مورخه 97/3/30 و  521616  مورخ  -

 . 98/04/02  تمدید گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 65 % مورد استفاده 65  %   -    -       -

  %  -   طبقات  ؛   180  %  مورد استفاده  178.22
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

 . عملیات ساختمانی در مرحله  اجراي اسکلت بوده و ساختمان پلمپ گردیده است   - -
:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند -

سطح اشغال مورد استفاده  موجود  زیر زمین  ؛  85.25 %   -   همکف ؛  85.25     ------  
 % %  -   تراکم طبقات  ؛  267.55

احداث طبقه زیرزمین بسطح 352  متر مربع (از مقدار فوق بسطح 31 متر مربع بصورت   -1
راه پله و آسانسور ) - - بسطح 330.29 متر مربع داخل تراکم و بسطح 21.71  متر مربع 

 . خارج از تراکم است
 .  اضافه بنا خارج از تراکم  مسکونی  در همکف بسطح 68.81  متر مربع - 2

تبدیل همکف به تجاري بسطح  209.12  متر مربع که از مقدار فوق بسطح 31 متر مربع  -3
 بصورت راه پله است .  (خارج از تراکم )

 . اضافه بناي خارج از تراکم بصورت احداث بالکن  تجاري  بسطح 161.41  متر مربع  -4
با توجه به توسعه بالکن تجاري  و افزایش ارتفاع همکف  , واحد مسکونی طبقه اول   - - - -

 - - -  حذف گردیده است
  -  اضافه بنا خارج از تراکم  در طبقه اول  بصورت مسکونی بسطح 94.89 متر مربع -5

تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه اول بسطح 352  متر مربع . (از مقدار فوق بسطح 31  -6 
  متر مربع بصورت راه پله و آسانسور است )

با توجه به افزایش ارتفاع مجاز همکف از 5.40  به 10  متر  ,  طبقه دوم بصورت احداث  -7
طبقه مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی بصورت مسکونی بسطح 239.22  متر مربع  که از 

 . مقدار فوق بسطح 31 متر مربع راه پله است
تبدیل مسکونی به تجاري در طبقه مازاد (دوم)  بسطح 239.22 متر مربع که از مقدار   -8

 . فوق بسطح 31 متر مربع راه پله است
 .  تعداد 12  واحد کسري پارکینگ تجاري - -

26
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-------------------- 
 . ارتفاع همکف از 5.40 به 10 متر افزایش یافته است -

هرگونه تغییر در مساحت ها و کاربري ساختمان در زمان پایانکار قابل طرح  - - - - - - -
 . مجدد در کمیسیون ماده صد خواهد بود

با توجه به نامه آتش نشانی نسبت به اجراي راه خروج دوربندي شده دوم اقدام **--**
.ننموده است

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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  با اخذ تعهد ثبتی 
می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

31.11  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/06/31 3/99/26074 تجدید 
نظر

ژاندارمري  
دفاع  
حسینی 
فرعی اول

3-3-10007-42-1-0-0 26
6

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 81/26 مترمربع در حد تراکم  ، ضمن نقض راي بدوي ، 

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از 
صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس 

رسمی دادگستري به شماره 109113 مورخ 99/6/13 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا 
به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 
معامالتی بمبلغ 14,626,800(چهارده میلیون و  ششصد و  بیست و  شش هزار و  

هشتصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 81.26  0.1
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونیخارج تراکم ، ضمن نقض راي بدوي ،  با ضریب 2 برابر 

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 28,728,000(بیست و  هشت میلیون و  هفتصد و  
بیست و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 7.98  2
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت 
 ششدانگ یکبابخانه ویالیی بمساحت حدود 150

متر مربع می باشد که طبق پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه برابر با 139/45 متر 
 مربع بوده و مالک بدون اخذ مجوز اقدام به تخریب

اعیانات قدیمی (تقریبا 90%  دیواراعیانات و سربندي تخریب شده) و درجا سازي و نوسازي 
بنا  بصورت ساختمان ویالیی با اسکلت بلوکی به زیربناي 89/24 متر مربع

با قدمت سال 98 انجام شده است که با توجه به خط پروژه شماره 2102 پیوست بمساحت 
31/11 متر مربع از عرصه (بمقدار 9/80 متر مربع از این
مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر تعریض معابر قرار دارد

با توجه به امکان پارك خودرو در محوطه فاقد کسري پارکینگ است الزم به توضیح است 
احداث درب ریموتی مطابق پالن بطول 3/50 متر جهت پارك

خودرو تا اتمام بنا الزامی است
ضمنا بعلت عدم رعایت عقب نشینی در ساخت  داراي پرونده جاري شکایت از طرف همسایه 

می باشد
سطح اشغال مجاز برابر با 75% و سطح اشغال مجود برابر با 82/37% می باشد

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

26
6

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 15/20 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 108234 مورخ 99/6/12و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
1,550,400(یک میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 15.2  0.1
 

1020000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 3/99/26077 تجدید 
نظر

بین میدان 
نیروي 
دریایی و 
امام علی 
روبروي آب 
آسیاب 

جنب مشاور 
امالك خانه 

گستر

3-1-10205-727-1-0-0 26
7
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09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی و برابر نقشه هاي ارائه شده 
 به سطح 93.32 متر مربع می باشد

داراي سوابق دریافت مجوز دیوار گذاري به طول 59.20 متر طول به شماره 518472 به   *-*
 تاریخ 98/05/16 با رعایت عقب نشینی به طول 38.40 متر مربع را دارد

رعایت عقب نشینی اعالمی می گردد *--*
داراي اعیان احداثی به صورت یک چشمه اطاق به مساحت 15.20 متر مربع با  *----*

 مصالح بلوکی می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*
  R111 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

 باستناد خط پروژه شماره 796 ملک فاقد عقب نشینی  می باشد *-------*
واقع شده  R 111 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 16.31 -1
 اعیان به سطح 15.20 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

 اعیان احداثی کمتر از حد نضاب یک واحد مسکونی برابر ضوابط می باشد *--*
 رعایت یک واحد پارکینگ در فضاي باز برابر ضوابط می گردد *---------*

مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

26
7

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 169,918,750(یکصد و  شصت و  نه میلیون و  نهصد و  هجده هزار و  هفتصد و  

پنجاه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 43.85  1.25
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 3/99/26080 تجدید 
نظر

کوي 
طالقانی 
کوچه قائم 
روبروي 
ساختمان 
الزهرا

3-3-10217-459-1-0-0 26
8

شهرداري کالنشهر رشت
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 112816 مورخ 
1399/06/18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و 

ایستایی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب یک 

دهم برابر ارزش معامالتی به مبلغ 14,235,200(چهارده میلیون و  دویست و  سی و  
پنج هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 45.92  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/05 3/99/26080 تجدید 
نظر

کوي 
طالقانی 
کوچه قائم 
روبروي 
ساختمان 
الزهرا

3-3-10217-459-1-0-0 26
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابربا فروشنامه عادي ارائه شده  به مساحت 
عرصه 105  مترمربع و برابر با نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر نقشه بردار به مساحت 

 .عرصه 105.63 متر مربع میباشد
در حال احداث  یک طبقه (طبقه همکف )  با اسکلت بتنی و باز یربناي 89.77 مترمربع و با  

قدمت سال 1398  می باشد
که در زمان بازدید در مرحله اتمام بتن ریزي سقف طبقه همکف می باشد و تا این مرحله به   

:استناد پالن معماري و نقشه برداري موارد تخلف زیر مشاهده گردید
طبقه همکف به صورت راه پله و پیلوت می باشد 11.83 مترمربع راه پله و 77.94 **--**

مترمربع پیلوت ( زیربناء 89.77 مترمربع)
با توجه به اظهار نظر واحد نقشه برداري به مساحت 61.36 متر مربعاز ملک بر روي **--**
قرار دارد  .و به سطح 44.27 متر مربع از ملک  بر روي طرح  R 112  طرح تفضیلی در کاربري
و به مساحت      R112 در قسمتی که طرح تفضیلی  )   .قرار دارد G113 تفضیلی در کاربري

( 61.36 میباشد تراکم سطح اشغال  75% میباشد
برابر خط پروژه بشمار ه  پیوست   1720 مورخ  1398/11/2  مقدار عقب نشینی در -----
قسمت شماره 1  ودر حد شمال ملک به سطح 0.23 متر مربع از عرصه  داراي عقب نشینی 

میباشد(مقدار عقب نشینی مذکور از اعیان احداثی میباشد)

مترمربع همکف داخل سطح اشغال و 43.85متر مربع مازاد بر سطح اشغال می  45.92--**
.باشد

..به مساحت 14.46  مترمربع با عمق متوسط  1.94   سانتیمتر  حیاط خلوت  دارند**--**
.در مورد کسري پارکینگ در این مرحله نمی توان اظهار نظر کرد *--**

.حالیه مالک درخواست پرداخت عوارض و تخلفات را دارد
  مراتب جهت اقدامات بعدي به حضور ارسال می گردد 

26
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 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/07 3/99/26081 بدوي شهدا  
دیانتی 
انتهاي 
  استقالل

3-3-10052-44-1-0-0 26
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
106705 مورخ 99/6/10 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 7/418/350/000 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 1,483,670,000(یک میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  سه 
میلیون و  ششصد و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 116.42  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/07 3/99/26081 بدوي شهدا  
دیانتی 
انتهاي 
  استقالل

3-3-10052-44-1-0-0 26
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 30مورخ 95/04/27 به 
صورت 5طبقه در 30 واحد مسکونی با زیربناي 4341.87مترمربع  با رعایت دو متر عقب 

 سازي در طبقه پنجم  می باشد
.عملیات ساختمانی  در مرحله بهره برداري  می باشد *---*

: در خصوص تخلفات اجرایی داراي سوابق گزارش به شرح ذیل بوده *----*
در همکف با تبدیل بخشی از پیلوت در حد شمال به مساحت 138.67مترمربع در 6 واحد  -1

به مغازه با ارتفاع 3.5 متر مربع  احداث شده است
رعایت پارکینگ مسکونی و تجاري می گردد *-*

.رعایت 2متر عقب سازي در طبقه پنجم گردیده است **--**
با توجه به عدم اجراي کامل آسانسور(آهن کشی شده است) در صورت عدم  **--**

رعایت عرض راهرو 5 متر مقابل پارکینگهاي شماره 3و31 در زمان پایانکار دو واحد کسري 
 .پارکینگ خواهد داشت

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي  به شماره 22638مورخ 98/03/11**--**
.مبنی بر جریمه شش باب مغازه دارند

.پرونده مختومه گردیده است**--**
در حال حاضر با توجه به نقشه بردراي تفکیکی ارائه شده و تغییرات در مغازه **--**

 مساحت 6 باب مغازه به 255.09مترمربع افزایش یافته است که از این بابت 116.42مترمربع
تخلف جدید تبدیل پیلوت به تجاري دارند.(سطح اشغال و زیر بناء نسبت با آخرین **--**

راي و پروانه صادره تغییر نکرده است)
.می باشد R251 کاربري ملک در طرح جدید**--**

.اسکلت بتن آرمه و قدمت تخلف سال 98 می باشد**--**
در حال حاضر 32 باب پارکینگ در پیلوت تامین گردیده است که 4واحد کسري **--**

.پارکینگ تجاري دارند
مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به درخواست متقاضی به حضور تقدیم **--**

.میگردد
با توجه به تصمیم شماره 25266مورخ 99/03/31کمیسیون ماده صد مبنی بر اعالم **--**
:متراژ مغازه ها به صورت مجزا قبل تخلف دوم و بعد آن گزارش به شرح زیر تقدیم میگردد
مغازه شماره 1 از19.35مترمربع  در زمان تخلف اول  به  38.88مترمربع افزایش **--**

.یافته است
مغازه شماره 2 از19.54 مترمربع  در زمان تخلف اول  به  39.10مترمربع افزایش **--**

.یافته است
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مغازه شماره 3 از 17.06مترمربع  در زمان تخلف اول  به  38.22مترمربع افزایش **--**
.یافته است

مغازه شماره 4 از 22.04 مترمربع  در زمان تخلف اول  به  38مترمربع افزایش یافته **--**
.است

مغازه شماره 5 از 21.27 مترمربع  در زمان تخلف اول  به  48مترمربع افزایش یافته **--**
.است

مغازه شماره 6 از39.41 مترمربع  در زمان تخلف اول  به  52.89مترمربع افزایش **--**
.یافته است

.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 

احداث طبقه مازاد سوم و زیرشیروانی با توجه به نظریه کارشناسی بشماره 114101 
مورخ 99/06/20 مبنی بر تایید استحکام بنا، باستناد تبصره دو ماده صد قانون 

شهرداریها بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 1,517,124,000(یک میلیارد و  پانصد و  هفده میلیون و  یکصد و 

 بیست و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.درخصوص افزایش 
واحد 4 به 6 حکم به ابقاء 6 واحد مسکونی صادر میگردد.

جریمه 180.61  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/12 3/99/26082 تجدید 
نظر

خ شهدا -  
25 متري 
نوري ك 

اعتمادي ك 
هماهنگ - 
روبروي 
ساختمان 
فرزین

3-3-10250-6-1-0-0 270

 درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري به مبلغ 
669,043,200(ششصد و  شصت و  نه میلیون و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال 

تأیید می گردد.

جریمه 99.56  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/79 مورخ 98/05/17 در 2/5 طبقه 
( با احتساب 4 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 461/83 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 32/12 متر مربع می باشد  *--*

(توضیح اینکه سایبان در همکف اجرا نگردید و از زیربناي مفید زمان پروانه حذف گردید) 
بانضمام تبدیل 0/16 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید واحد ها

در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 64/24 متر مربع (هر  *---*
طبقه بسطح 32/12 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع دو طبقه بسطح 1/42 متر مربع 

از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

طبقه سوم کال بصورت مازاد بر تراکم پیش بینی شده در طرح تفصیلی بسطح  *---*
167/12 در دو واحد مسکونی  احداث گردیده است که با توجه به آن تعداد واحدهاي 

مسکونی از 4 به 6 افزایش یافته است
در زیرشیروانی بسطح 13/49  متر مربع توسعه بنا دارد توضیح اینکه بسطح   *----*

9/72 متر مربع از این مقدار بصورت انباري مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع است
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 67/23 % و سطح اشغال موجود برابر با %83/19  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/09/24 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد (مقدار الزم 48 متر مربع ---مقدار  *--------*

موجود 33/76 متر مربع)
باستناد خط پروژه شماره 841 پیوست بمساحت 1/62 متر مربع از عرصه  *---------*
ملک رعایت عقب نشینی نمی گردد که مالک ملزم به اصالح آن در زمان پایانکار می باشد

270

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور 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 59,473,500(پنجاه و  نه میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  
سه هزار و  پانصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 191.85  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/08 3/99/26084 تجدید 
نظر

خیابان 
رسالت  
نرسیده به 
سرچشمه  
کوچه شهید 
تقی پور  
کوي مهتاب

  

3-2-10201-62-1-0-0 271

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 1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
533,316,250(پانصد و  سی و  سه میلیون و  سیصد و  شانزده هزار و  دویست و  

پنجاه) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 137.63  1.25
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر تصویر سند مالکیت ششدانگ  عرصه واعیان با عرصه بمساحت   -

 . 153.85 مترمربع
جهت پالك فوق برابر درخواست شماره 356610 مورخ 1394/05/11 تقاضاي صدور پروانه   -

 احداث بنا ثبت سیستم گردیده است  که قبل از صدور پروانه احداث بنا
بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت 2 طبقه بر روي همکف در دو واحد مسکونی با   -

 . قدمت سال 1394 نموده اند که در مرحله اتمام سفت کاري رها گردیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده داراي اعیان ؛  -

 . در همکف بسطح 95.45 متر مربع  که از مقدار فوق بسطح 15.08 متر مربع راه پله است -
طبقه اول بسطح 95.45 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 15.08 متر مربع بصورت راه پله  -

 . میباشد
طبقه دوم بسطح 99.84 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 15.08 متر مربع بصورت راه پله  -

 . است
زیرشیروانی - بسطح 23.22 متر مربع بصورت  یک چشمه اتاق که بدلیل عدم رعایت  -

 حدنصاب واحد مسکونی منظم به واحد طبقه دوم میباشد
 . و بسطح 15.52 متر مربع راه پله  -

دو واحد پارکینگ مورد نیاز رعایت شده  . (نیاز به تعبیه 2 درب سواره بوده که در نقشه  -
 هاي ساختمانی مشخص گردیده و با توجه به مرحله ساختمانی  فعال اجرا نگردیده است . )

 . قرار دارد   R121 بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري -
   .  %سطح اشغال همکف  70 % - تراکم  طبقات  80 -

 . % مورد استفاده همکف 74.62  %   - - طبقات  152.68 -
 . همکف بسطح 89.53 داخل تراکم  - بسطح 5.92 خارج از تراکم  -

 .  طبقات بسطح 102.32 داخل تراکم  -  بسطح 92.97 متر مربع خارج از تراکم -
  . راه پله و اتاق زیرشیروانی بسطح 38.74  متر مربع خارج از تراکم -
 . تراکم گیري بر اساس عرصه بعد از عقب نشینی انجام گردیده است -

 . بر اساس طرح تفصیلی زمان وقوع تخلف در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار دارد -
عرض حیات حد شمال غرب  بطول 1.96 متر میباشد که بسطح 0.03 متر مربع عدم رعایت  -

 . عرض حیات در هر طبقه بوده که فاقد اشرافیت میباشد
  . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

-------------------------------------------------------
 احتراماً
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برابر تصاویر پیوست و خط پروژه شماره 2305  ,  متقاضی اقدام به تخریب دیوار قدیمی و  -
 . رعایت عرض معبر 6 متري نموده اند و فاقد عقب نشینی میباشد

مراتب با توجه به نامه شماره 12817  مورخ 99/02/07 کمیسیون محترم ماده صد جهت  -
 . صدور دستو رتقدیم میگردد

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 26.55 مترمربع، اضافه بناي 

زیرشیروانی به مساحت 26.55 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر 
گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض 

با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل 
ضریب جریمه از  3  به  2.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

1,029,121,500(یک میلیارد و  بیست و  نه میلیون و  یکصد و  بیست و  یک هزار و  
پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 132.81  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/08/07 3/99/26086 تجدید 
نظر

بوستان  
ملت 

احمدزاده 
علیزاده - 
بن پورقاسم 
- متقی

3-2-10095-37-1-0-0 27
2

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از سه به شش واحد مسکونی، 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 ابقاء پنج واحد مسکونی تأیید می گردد.

سایر 3  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 87   - 1398/06/07  بصورت 3.5    -
طبقه در 3  واحد مسکونی و سه  باب انباري در زیرشیروانی  با زیربناي  کلی 614.22 متر 

.  مربع  مربع صادر گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 72.41 %  مورد استفاده %72.34 -       -

  % -    -   طبقات  ؛   217.23 %  مورد استفاده  217.04
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام  سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده    - -
:داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  85.91 %  -   تراکم طبقات  ؛  257.74   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  26.55 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا  سوم  بسطح حدود  79.65  متر مربع  -2
 (هر طبقه بسطح حدود 26.55 متر مربع)

افزایش بنا در زیرشیروانی بسطح 26.61 متر مربع (که از مقدار فوق بسطح 6.09 متر  -4
 مربع بصورت انباري بیش از 5 متر مربع است )

 .   افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 6 واحد -5
رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است . ( دو واحد از 6 واحد پارکینگ بشماره هاي 4  -  -
 . و 5 داراي تزاحم با یکدیگرند ) و داراي یک واحد کسري پارکینگ درآمدي میباشند

----------- 
ورودي هاي  حد شمال در مجموع  بطول 1.75 متر  بیشتر از حد مجاز اجرا شده که در  -
صورت رعایت  عرض  مجاز منجر به کسري یک واحد پارکینگ بر اساس ماده 65 دفترچه 

. درآمدي میباشد
همچنین در حد جنوب بجاي یک درب 4 متري , 2 درب با عرض 3.70  و 3.4 متر اجداث  -

. گردیده که موجب حذف پارکینگ حاشیه اي گردیده است
 . فضاي باز مورد نیاز (هر واحد 16 متر مربع ) رعایت نگردیده است  -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
 . هرگونه تغییر در زمان پایانکار قابل طرح مجدد در کمیسیون ماده صد خواهد بود -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
-----------------------------------------
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برابر راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره 26086  مورخ 99/08/07  با افزایش  -
تعداد واحد از 3 به 5 واحد موافق  موافق گردیده و در خصوص  مابقی موارد راي جریمه 

 . صادر گردیده است

در خصوص اعتراض آقاي حمزه پورمقدم  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 115114  مورخ 

1399.06.22  ارزش سرقفلی به مبلغ 1.688.240.000  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 337,648,000(سیصد و  سی و  هفت میلیون و  

ششصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 35.92  0
 

3100000  , 1398 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/07/06 3/99/26089 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی (ع)  
کوي چمران 
 روبروي 
کوچه 12

3-1-10220-158-1-0-0 27
3

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

6.91  0
 

3100000  , 1398 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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  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  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک باب مغازه بمساحت حدودي  35 متر   -
مربع , که بدون مجوز شهردراي بر روي عرصه نسقی با قدمت سال 1398  احداث گردیده 

 . است
در زمان بازدید بدلیل پلمپ مغازه بدستور مقام محترم قضایی امکان بازدید از داخل ملک  -

 . نبوده است
برابر نقشه معماري ارائه شده مساحت آن بسطح 35.92 متر مربع است که بسطح 0.92  -

 . متر مربع بیشتر از فروشنامه ارائه شده است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري -

قرار دارد . سطح اشغال مجاز M114    %100  بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مختلط -
 . بصورت یک طبقه فعالیت

 مورد استفاده 100%  . (داخل تراکم ) -
بر اساس خط پروژه شماره 388 بسطح 6.91 متر مربع در تعریض خیابان 16 متري  قرار  -

 .  دارد
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد  -

27
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 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 158,751,000(یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  یک هزار )  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 34.14  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/23 3/99/26090 بدوي بلوار  
مدرس - 
پشت آتش 
نشانی - 
زمینهاي 
  باغ شاه

3-1-10288-69-1-0-0 27
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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی به مساحت عرصه 242مترمربع **--**
داراي پروانه مسکونی به شماره 8مورخ 99/03/06

با زیربناي 516.36مترمربع 2طبقه مسکونی در 4 واحد بدون عقب نشینی **--**
.صادرگردیده است

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده و بازدید بعمل آمده **--**
=ساختمان د ر مرحله اتمام سفت کاري می باشد و موارد تخلف زیر مشاهده گردید

اضافه بنا مازاد برتراکم به سطح 11.38مترمربع در طبقه همکف به صورت پیلوت  **--**
که از این مقدار 4.42مترمربع انباري بیشتر از 5متر مربع می باشد که مشمول تراکم نیز می 

.باشد
اضافه بنا مازاد بر تراکم به سطح 11.38مترمربع در طبقه اول  و دوم در مجموع **--**

همکف تا پیلوت (34.14مترمربع)
 کاهش بنا در زیرشیروانی به مساحت0.73مترمربع**--**

.رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**
سطح اشغال زمان پروانه به کسر آفتابگیر  65% و سطح اشغال موجود به کسر **--**

.10.12مترمربع  آفتابگیر موجود 69.78% می باشد
 داراي گزارش ناظرمعماري  در خصوص اضافه بنا با شماره پیگیري    33799**--**

.ساختمان با اسکلت بتن آرمه و قدمت احداث بناء سال 99 می باشد**--**
 .مراتب جهت صدور گواهی عد خلف به حضور تقدیم میگردد**--**

27
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 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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/05 3/99/26095 بدوي مدرس پیر  
کالچاي 
شهریار

3-1-10311-53-1-0-0 27
5

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره 112944 مورخ 99/6/18 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 3/872/070/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 774,414,000
(هفتصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  چهارصد و  چهارده هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید .

جریمه 153.94  0
 

3100000  , 1393 احداث مغازه بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی بر روي    عرصه بمساحت تقریبی138.14 **--**
 متر مربع  مشتمل بر سه باب مغازه

با اسکلت بتنی و سربندي شیروانی با قدمت سال 93 و ارتفاع 4متر می باشد که **--**
وضع موجود سه باب مغازه مجزا از هم به ترتیب

از شرق به غرب مغازه اول به مساحت 42.60مترمربع با فعالیت فروش لوله و **--**
 اتصاالت فاقد بالکن و فاقد سرویس بهداشتی

مغازه دوم از شرق به غرب به مساحت 38.63مترمربع  با فعالیت فروش لوازم **--**
خانگی داراي باالکن چوبی به مساحت 15.81مترمربع (12.87در حد یک سوم و مابقی به 

مساحت 2.93 مازاد بر یک سوم)فاقد سرویس بهداشتی
مغازه سوم از شرق به غرب به مساحت 56.91مترمربع  با فعالیت مشاور امالك فاقد **--**

 باکن داراي سرویس بهداشتی
. تعداد 3واحد کسري پارکینگ تجاري دارند **--**

وضعیت موجود سه باب مغازه مجزا و فاقد ارتباط بهم می باشد اما سربندي یکسره **--**
.اجرا گردیده است

با توجه به خط پروژه شماره 1892 به مساحت 4.10مترمربع در تعریض از گذر 18**--**
متري حد جنوب قرار دارد.(1.54از مغازه اول 1.35از مغازه دوم و 1.21از مغازه سوم)

و در طرح قدیم مسکونی با تراکم   m114  کاربري عرصه در طرح تفضیلی جدید**--**
.متوسط می باشد

.سطح اشغال مجاز 75% و موجود 100% می باشد**--**
ضمناً یک پله با ارتفاع 20 سانتیمتر در شارع عام در ورودي مغازه ها  احداث **--**

.گردیده است که باید تخریب گردد
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل یک 
باب مغازه به دو باب و نظر به عدم ارائه ادلّه مثبته از سوي مالک مبنی بر وقوع تخلف 

در سال 1387، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره 

ش ر-120935 مورخ 99/06/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و 
داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1،895،000،000 ریال بر مبناي سال وقوع تخلف 
1398 دارد، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد  و به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 379,000,000(سیصد و  
هفتاد و  نه میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.  

جریمه 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1399/07/09 3/99/26098 بدوي باالتر از  
نیروي 

دریایی به 
سمت 

میدان امام 
علی محله 
اب اسیاب 
سمت چپ 
جنب مغازه 
پور علی

3-1-10205-215-1-0-0 27
6

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 106.80 متر مربع می باشد

در خصوص یک باب مغازه دو دهانه به سطح 94.75 متر مربع بر روي یک قطعه زمین  *--*
نسقی به سطح 121 متر مربع داراي راي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد مبنی بر 

 پرداخت جریمه به شماره 2472 به تاریخ 88/02/22 می باشد

: وضع موجود برابر نقشه هاي ارئه شده *----*
یک باب مغازه به دو باب مغازه به مساحت هاي 44.20 متر مربع و 34.25 متر مربع تبدیل  -1

شده است ( سال خالف 1398 )
 با توجه به تبدیل یک باب به دوباب داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -2
احداث یک واحد مسکونی به مساحت 85.89 متر مربع گه از این مقدار به سطح 7.44  -3

متر مربع کنسول غیر مجاز به خیابان  در اتفاع 3 متري از کف خیابان می باشد
 با توجه به اعیان مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -4

 عملیات ساختمانی در مرحله  اسکلت و سربندي می باشد *--*
 سال وقوع تخلف جدید  به سال 1398 می باشد *---*

 M114 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *----*
 باستناد خط پروژه شماره 1383 عرصه فاقد عقب نشینی  می باشد *------*

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 88.08 % ( که در خصوص اعیان همکف  -1
 داراي گزارش و راي می باشد )

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 150 % --------- مورد استفاده : 153.88 -2
در طبقات به سطح 78.45 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  7.44 متر مربع  *--*

( کنسول ) به صورت خارج تراکم می باشد
داراي کنسول به شاره به عرض 0.88  و به مساحت 7.44  متر مربع در طبقه اول   *---*

 می باشد
 فاقد راه پله به بام می باشد  *----*

برابر ضوابط  و مساحت عرصه ، مجاز به احداث یک باب مغازه بوده است *------*
 فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد *-------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد
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*----------------------------------*
الزم به توضیح می باشد در خصوص موارد ذکر شده داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد به 

 شماره 3/99/26098 به ترایخ 99/07/09 می باشد
اکنون مالک با ارائه مدرکی به صورت فروشنامه خط عادي مدعی بوده در سال 1387  *-*
اقدام به تبدیل یک باب 2 باب مغازه نموده و یک باب مغازه به سطح 42.62 متر مربع را به 

فردي به نام محمد مختار حاجی باقر بجارپسی به فو.ش رسانیده است
: با توجه به مدرك ارائه شده  تخلفات به شرح زیر اعالم می گردد *---*

تبدیل  یک باب مغازه به دو باب مغازه به مساحت هاي 44.20 متر مربع و 34.25 متر  -1
 مربع تبدیل شده است ( سال تخلف 1387 )

با توجه به سال وقوع تخلف و مساحت زیر بنا دو باب مغازه ، واحد تجاري فاقد کسري  -2
  پارکینگ می باشد

احداث یک واحد مسکونی به مساحت 85.89 متر مربع گه از این مقدار به سطح 7.44  -3
متر مربع کنسول غیر مجاز به خیابان  در اتفاع 3 متري از کف خیابان می باشد ( سال تخلف 

( 1398 
با توجه به اعیان مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد   ( سال  -4

 تخلف 1398 )
 M114 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *----*

 باستناد خط پروژه شماره 1383 عرصه فاقد عقب نشینی  می باشد *------*
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 88.08 % ( که در خصوص اعیان همکف  -1

 داراي گزارش و راي می باشد )
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 150 % --------- مورد استفاده : 153.88 -2

در طبقات به سطح 78.45 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  7.44 متر مربع  *--*
( کنسول ) به صورت خارج تراکم می باشد

داراي کنسول به شاره به عرض 0.88  و به مساحت 7.44  متر مربع در طبقه اول   *---*
 می باشد

 فاقد راه پله به بام می باشد  *----*
برابر ضوابط  و مساحت عرصه برابر طرح تفصیلی  ، مجاز به احداث یک باب  *------*

 مغازه بوده می باشد
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 فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد *-------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

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

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 154,500,000(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  پانصد 
هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1
 

2060000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/15 3/99/26099 بدوي خیابان  
الهیجان - 
خیابان 
شهدا  

شهید علی 
نژاد- ك 
اول

3-3-10136-1-1-0-0 27
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با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی (تجاري-صنعتی-اداري)  بارعایت اصول فنی و ضوابط 

شهرسازي  به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان، متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 707,884,800(هفتصد و  هفت 

میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد)  ریال محکوم می گردد.

جریمه 105.34  2
 

3360000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما  مکان تعرفه شده توسط متقاضی  قطعه زمینی بمساحت 314.10 مترمربع با کاربري 
عرصه بصورت اداري با بناي موجود در همکف بسطح 303.84 مترمربع

و طبقه اول بسطح 144.32 مترمربع بصورت درمانگاه،تقاضاي تخریب بخش شمالی بناي  
 فعلی واحداث مجدد آن بسطح 162.84مترمربع در همکف  و نیز احداث سه

طبقه بر روي این بخش به شرح ذیل  و تغییر کاربري عرصه از اداري به بهداشتی و درمانی و 
در نتیجه طرح موضوع در کمیسیون ماده پنج را  مطرح نموده که

به استناد بند یک صورتجلسه مورخ 1395/04/30 کمیسیون ماده 5 با تغییر کاربري عرصه از 
و با توجه به (s123 پهنه) اداري به بهداشتی درمانی تثبیت شده خدمات عمومی

عدم تامیین پارکینگ در نقشه هاي مورد درخواست کسري پارکینگ مطابق ضوابط  
شهرداري اعمال و با عین درخواست شهرداري رشت و با رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح 

مصوب
:موافقت گردید.و متعاقب آن با مشخصات ذیل پروانه توسعه بنا دریافت نموده است 

توسعه بناي طبقه اول بصورت سونوگرافی و رادیولوژي بسطح 162.84مترمربع و همکف -1
،بسطح 162.84 مترمربع

احداث طبقه دوم و سوم  هر طبقه بسطح 103.15 مترمربع بصورت دندانپزشکی و احداث راه  
پله به بام بسطح 24.59 مترمربع

تعداد 9واحد کسري پارکینگ براي بناي توسعه یافته خواهد داشت که  6واحد براي -2
تامین  پارکینگ موظف و 3 واحد براي تامین پارکینگ مراجعان می باشد(بابت بناي موجود 

 8واحد کسري پارکینگ داشته که
طبق راي کمیسیون تجدید نظر بشماره 3/93/8960 مورخ 1393/09/01 جریمه آن پرداخت 

.و پرونده مختومه گردیده است)
حالیه با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده و بازدید از محل موارد زیر قابل بیان 

:است
در همکف و در قسمت توسعه بناي اعالم شده در زمان صدور پروانه بجاي  *-----*

162/84 متر مربع در حال حاضر 155/82 متر مربع می باشد (بسطح 7/02 متر مربع کاهش 
زیربنا نسبت به پروانه)

در طبقه اول و در قسمت توسعه بناي اعالم شده در زمان صدور پروانه بجاي  *------*
162/84 متر مربع در حال حاضر 155/82 متر مربع می باشد (بسطح 7/02 متر مربع کاهش 

زیربنا نسبت به پروانه)
در طبقه دوم بسطح 52/67 متر مربع توسعه بنا دارد*-------*

27
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در طبقه سوم بسطح 52/67 متر مربع توسعه بنا دارد *-------*
در راه پله به بام بسطح 0/47 متر مربع کاهش زیربنا دارد *--------*

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/12/04 تخلف مذکور را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

با توجه به توسعه بناي ایجاد شده طبق ضوابط جاري سه واحد کسري  *---------*
پارکینگ  (دو واحد براي تامین پارکینگ موظف و یک واحد براي تامین پارکینگ مراجعان 

دارد)
اسکلت ساختمان بر خالف پروانه صادره (فلزي) با اسکلت بتن آرمه ایجاد  *----------*

شده است
هر گونه مغایرت پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان در زمان صذدور *-----------*

گواهی پایانکار قابل بررسی خواهد بود
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.25 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 600,512,400(ششصد میلیون و  پانصد و  دوازده هزار و  چهارصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 86.39  2.25
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/07/19 3/99/26101 بدوي فلسطین -  
کوچه اقصی 
 - کوچه  
کوکبی  بن 
بست ربانی

3-2-10158-48-1-0-0 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 پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی بشماره 153 مورخ  **--**
1393/12/28  بصورت 3.5  طبقه در 3  واحد مسکونی  و انباري زیرشیروانی  با زیربناي  

   کلی 279.04  متر مربع
که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  با سایبان جهت تامین پارکینگ در **--**

.  همکف  بسطح 11.20 متر مربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري میباشد و برابر نقشه برداري ارائه شده  **--**

:داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 . اضافه بنا خارج از تراکم  و طول 60 % در همکف بسطح  10.32  متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح 64.56متر مربع (هر طبقه  -2
 بسطح  21.52 متر مربع)

اضافه بنا خارج از تراکم  به صورت احداث کنسول غیر مجاز در معبر  در طبقه اول تا سوم -3
 به سطح 0.59مترمربع  در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح 1.77متر مربع

ارتفاع کنسول طبقه  اول 2.4 متربا عمق 1متر کنسول طبقه دوم 5.6   متر با عمق 1**-**
 متر  کنسول طبقه سوم 8.8متر  با عمق 1متر جملگی بر روي پخ دو گذر

اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 9.74  متر مربع که بسطح 2.54 متر مربع از آن انباري  -5
 . بیش از 5مترمربع  است

سطح اشغال همکف از مورد استفاده 58.91 %   زمان پروانه به سطح   63.83 % **--**
.افزایش یافته است

 . رعایت پارکینگ گردیده است **--**
.پروانه پیش از الزامی بودن فضاي سبز و باز صادر گردیده است**--**

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان**--**
.قدمت احداث بنا سال 94 و اسکلت بتن ارمه می باشد**--**

.پروانه فاقد اعتبار می باشد**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 66780 مورخ 99/4/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، 
لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 

یک دهم برابر ارزش معامالتی به مبلغ 20,345,200(بیست میلیون و  سیصد و  چهل و 
 پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 111.62  0.1
 

700000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/23 3/99/26104 بدوي بلوار  
انصاري 
خیابان 

 وحدت 2

3-3-10506-8-1-0-0 27
9

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 248.80 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی بانضمام انباري و  *----*
 بازنداز جهت تامین پارکینگ و با مصالح بلوکی  می باشد

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

 می باشد  R121 - کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  مسکونی  *-------*
باستناد خط پروژه شماره 345  ملک فاقد عقب نشینی در  کوچه 10 متري  *------*

 اصالحی می باشد
واقع شده  R 121 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 65 % ---- مورد استفاده : 44.86 -1

 همکف به سطح 111.62 متر مربع مربع در حد تراکم می باشد *-*
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی در زیر بارانداز فلزي  می گردد  *--*

 فاقد اشرافیت می باشد *-----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد
*----*

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیبسیون ماده صد به شماره 3/99/25960 به تاریخ 
99/06/17 و 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 اعتراض  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا توسط هیات 

کارشناسان رسمی (بشماره ش ر-125038 مورخ 99.07.02 ) 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 33,216,500(سی و  سه میلیون و  دویست و  شانزده هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 107.15  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/08 3/99/26107 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر 
بلوار 

اطالعات 
کوچه 
هشتم 

سمت راست

3-3-10415-74-1-0-0 280

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 116,017,500(یکصد و  

شانزده میلیون و  هفده هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.  در 
خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه 

مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 24.95  1.5
 

3100000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابربا فروشنامه عادي ارائه شده  به مساحت 
عرصه 72  مترمربع به صورت ساختمان یک طبقه روي پیلوت    دریک واحد مسکونی  با 

 اسکلت بتنی
و باز یربناي کل 132.1 مترمربع و با قدمت سال 1396   می باشد (سال تخلف به استناد   

گزارش غیابی کارشناس ناحیه به تاریخ  1396/12/03  می باشد)
در زمان بازدید عملیات ساختمان به اتمام رسیده و  در مرحله  بهره برداري   می  ----

باشد و تا این مرحله به استناد پالن معماري و نقشه برداري ارائه شده توسط مالک و ممهور 
:به مهر نقشه بردار  موارد تخلف زیر مشاهده گردید

طبقه همکف به صورت راه پله و پیلوت می باشد7.89 مترمربع راه پله و 58.16 **--**
مترمربع پیلوت و پارکینگ  ( زیربناء 66.05 مترمربع)

طبقات اول  به صورت مسکونی می باشد 8.11 راه پله و 57.94 مترمربع مساحت **--**
 مفید هر واحد(زیر بنا 66.05 متر مربع )

و حریم اداره   R 112  با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري**--**
اطالعات قرار دارد.(سطح اشغال 75% -تراکم پایه %100)

مترمربع همکف داخل سطح اشغال و 20.13 متر مربع مازاد بر سطح  45.92**--**----
اشغال می باشد.در طبقه اول 61.23مترمربع داخل تراکم  و 4.82 متر مربع خارج تراکم 

میباشد
  .در مجموع 107.15مترمربع داخل تراکم و 24.95  مترمربع مازاد بر تراکم می باشد**--**

.سطح اشغال اجرا شده 100% می باشد**--**
.فاقد حیاط خلوت می باشد

در حد شمال ملک در طبقه  اول   پنجره و در طبقه همکف  درب بسمت ملک (زمین بایر  
.)دارد

حسب بازدید مجدد بعمل آمده نسبت به مسدود نمودن درب و پنجره به سمت --------
----.ملک اقدام نموده است

.برابر نقشه برداري ارائه شده رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد*--**
با توجه به خط پروژه به پیوست بشماره  941  مورخ  به مساحت4.82  مترمربع در **--**
حد جنوب شرقی  ملک در تعریض کوچه  8 متري  قرار دارد.(به مقدار 8  متر مربع  اعیان 

هر طبقه میباشد)
 . فاقد راه پله به بام می باشد 
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با گزارش غیابی و طبقه همکف به سطح 60 متر مربع و طبقه اول به سطح 60 متر مربع  داراي 
.راي تخریب بشماره 3/98/23493  مورخ 1398/8/11  می باشد

حالیه مالک با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 به شهرداري مراجعه نموده است.(بشماره 
نامه  3/98/23620 مورخ 1398/09/24  به موضوعیت بررسی  و اعالم نظر کارشناس فنی در 

مورد اعالم تخلفات از نظر متراژ و میزان تراکم و خارج تراکم  و میزان تعریض و... )
  مراتب جهت اقدامات بعدي به حضور ارسال می گردد 

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/12 3/99/26109 بدوي تازه آباد -  
خ شهدا  
ولیعصر - 
رستگار

3-3-10185-7-1-0-0 281

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

389,608,000(سیصد و  هشتاد و  نه میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 62.84  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 120712 مورخ 

99/0612/29 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 62,161,200

(شصت و  دو میلیون و  یکصد و  شصت و  یک هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 200.52  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 186.74 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 1 طبقه بر روي همکف و با  مصالح بتنی  می  *-*
 باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *--*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *---*
R121  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *----*

باستناد خط پروژه شماره 684 ملک فاقد عقب نشینی  کوچه 8 متري اصالحی  *-----*
 می باشد

واقع شده  R 121 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 69.44 -1
 همکف به سطح 129.68 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % --------- مورد استفاده : 113.65 -2
در طبقه با احتساب محاسبه سوئیت در تراکم  به سطح 70.84 متر مربع به صورت  *--*

 داخل تراکم و به سطح  62.84 متر مربع می باشد
یک واحد پارکینگ مسکونی تامین و داراي کسري یک واحد پارکینگ مسکونی می  *--*

باشد
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

حیاط خلوت سراسري به عمق بیش از 2 متر رعایت می گردد *------*
با توجه به تراس در حد جنوب در طبقه اول ، عمق اجرایی در این بخش 1.60  *-------*

 بوده و داراي اشرافیت به پالك مجاور می باشد ( ابعاد تراس 60 سانت در 1.68 متر )

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
1,746,259,200(یک میلیارد و  هفتصد و  چهل و  شش میلیون و  دویست و  پنجاه و  

نه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد . 

جریمه 173.24  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/22 3/99/26114 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
حسین 13 
متري

3-3-30346-3-1-0-0 28
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در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 1 به 5 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 4  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/56 به تاریخ 98/04/22 به صورت 3.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 661.93 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است ، عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 37.29 متر مربعد -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم  در مجموع به سطح 111.87 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

37.29 مترمربع )
توسعه بنا در زیر شیروانی به سطح 24.08 متر مربع ( توسعه انباري ) -4

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر  -5
 انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 4.15 مترمربع می باشد ( درآمدي )

 افزایش تعداد واحد از 1 به 5 واحد -6
الزم به توضیح می باشد پس از صدور پروانه در تاریخ اشاره شده ، برابر دفترچه اصالحیه  )
 ( میسر گردید  R231 طرح تفصیلی امکان اصالح تعداد 1 واحد به  چند واحد  در کد پهنه

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

رعایت تعداد پارکینگ می گردد *-------*

 R231  - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  R231 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  65 % + 1.82 % تشویقی عقب نشنیی -----  مورد  *------*
% استفاده زمان پروانه 66.81 % ------ استفاده کنونی  82.83

تراکم مجاز : 195 % + 5.46 % تشویقی عقب نشنیی -------  مورد  *---------*
% استفاده زمان پروانه 200.45 % ------- استفاده کنونی  2348.04

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
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رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 

شماره 9609970903300691 مورخ 1396/2/20 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد ، 
مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 

نظریه کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 126074 مورخ 96/6/26 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و شهرسازي بنا مورد تایید قرار 
می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداریها راي به جریمه معادل یک دهم برابر ارزش معامالتی سال وقوع 

تخلف 1393 نسبت به مساحت 157/44 متر مربع بناي داخل تراکم به مبلغ 
48,806,400(چهل و  هشت میلیون و  هشتصد و  شش هزار و  چهارصد) 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 157.44  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/19 3/99/26119 رسیدگ
ي 

 مجدد

دیانتی  
ماهی 

رودخان  خ 
استقالل 
کوچه 8
  متري

3-3-10065-16-1-0-0 28
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 

قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و 
 پانصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 363,901,250(سیصد و  شصت و  سه میلیون و  نهصد و  یک هزار و  دویست و  

پنجاه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 93.91  1.25
 

3100000  , 1393 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

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

41.  0
 

3100000  , 1393 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید  احتراماً

برابر راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 8335  مورخ 93/08/17  و راي کمیسیون   -
 ,  تجدید نظر ماده صد بشماره 17871 مورخ  95/06/02

بابت اعیان بدون مجوز در مرحله همکف و دیوارگذاري مجموعا بسطح 124.5 متر مربع به  -
تخریب بنا محکوم گردیده اند که پس از آن برابر دادنامه شعبه 33 دیوان عدالت اداري 

 . بشماره 3300691 مورخ 96/02/20  راي به رسیدگی مجدد صادر گریده است
-  - - - - - - - - - - - - 

 . گزارش اصالحی با توجه به نقشه برداري ارائه شده بشرح زیر تقدیم میگردد -
مکان مورد نظر بصورت ساختمان 2 طبقه در 2 واحد مسکونی بر روي پیلوت  با سازه بتنی  -
 . و قدمت سال 1393  که بر روي عرصه نسقی احداث گردیده و در حال بهره برداري میباشد

 . داراي عرصه بسطح 90.37 متر مربع و اعیان بشرح زیر است -
 . همکف بصورت پیلوت با ارتفاع 4.5 متر  بسطح 80.85 مترمربع -1

طبقه اول بسطح 85.25 متر مربع در یک واحد مسکونی که از مقدار فوق بسطح 10.29  -2
متر مربع بصورت راه پله و بسطح 4.40 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز بسمت شارع در 

 . ارتفاع 4.5 متري با عرض حدود 0.60 متر
طبقه دوم بسطح 85.25 متر مربع در یک واحد مسکونی که از مقدار فوق بسطح 10.29  -3
 . متر مربع بصورت راه پله و بسطح 4.40 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز بسمت شارع

----------------------
حیاط خلوت در شمال شرق با عرض 0.91 متر و در جنوب شرق با عرض 1.40 متر اجرا شده  -

 . و داراي پنجره مشرف به پالك همسایه در طبقات است
همچنین در حد شمال غرب حیاطی بشکل  مثلثی اجراي شده که فاصله 2 متر عرض آن  -
رعایت نگردیده و داراي پنجره مشرف به پالك همسایه است . (با عرض 1.63 و 0 ) اجرا شده 

 . (الزم بذکر است که حد فوق بصورت خیابان آتی 35 متري است )
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد  -

طبق خط پروژه پیوست بشماره 2498  بسطح حدود 0.41 متر مربع از عرصه در حد شمال  -
 . در تعریض خیابان 35 متري آتی قرار دارد

الزم بذکر است که حد غرب در محل به شارع متصل بوده که در طرح تفصیلی کوچه  -
تعریف نگردیده و برابر پینوشت کارشناس خط پروژه تهیه خط پروژه در حد فوق ممکن 

 . نمیباشد
بر اساس طرح تفصیلی  قبلی در کاربري مسکونی با تراکم متوسط و بر اساس طرح   --
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 . قرار دارد  S123 جاري در کاربري
 , با توجه به کاربري مورد استفاده بصورت مسکونی تراکم مجاز با توجه مساحت پالك  -

R112  , بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت با سطح اشغال 75 %   و طبقات 100%  است . 
 % مورد استفاده = همکف 94.75 %  -  طبقات 189.51  -

 . همکف بسطح 67.47 متر مربع داخل تراکم و بسطح 13.38 متر مربع خارج از تراکم  -
 . طبقات  بسطح 89.97 متر مربع داخل تراکم و بسطح 80.53 متر مربع خارج ازتراکم -

مراتب با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 19990 مورخ  -
 . 98/11/12  جهت صدور دستور تقدیم میگردد

در خصوص تبدیل پیلوت به یک باب مغازه، 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 تعیین ارزش 

سرقفلی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-105375 مورخ 99/06/06 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 3،049،200،000 ریال 
دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده 

صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 
609,840,000(ششصد و  نه میلیون و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.  

جریمه 29.04  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/09 3/99/26123 تجدید 
نظر

سه راه 
پاستوریزه   
25 متري 
شمالی   
خیابان 

عسکر نژاد  
بن بست 
  آزاده

3-3-10207-7-1-0-0 28
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در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از پنج به شش واحد، راي بدوي عیناً 
تأیید می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 18.17 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم ، هر یک به مساحت 

3.8 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  183,334,000(یکصد و  هشتاد و  سه 
میلیون و  سیصد و  سی و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 29.57  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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 88**--**
 مورخ 98/06/10 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 5واحد مسکونی

باز یربناي 686.57مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفتکاري کاري **--**
می باشد و انباریها به صورت کامل در زیرشیروانی اجرا نشده است

تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی موارد  **--**
اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه در 6 واحد مسکونی و یک باب مغازه  

:مشاهده گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 18.17مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول و دوم وسوم  هر کدام  به مساحت 3.8**--**
مترمربع (مجموع سه  طبقه 11.4مترمربع )

تبدیل غیر مجاز پیلوت  به مساحت 29.04مترمربع به یک باب مغازه با افزایش **--**
ارتفاع به3متر

کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 13.38مترمربع **--**
کسري یک واحد پارکینگ تجاري دارند.(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**

.مساحت افتابگیر در هرطبقه از 11.4 مترمربع به 11.11مترمربع کاهش یافته است**--**
تعداد واحد ها از 5 به 6 واحد افزایش یافته است که یک وحد افزایش تعدادواحد **--**

.دارند
قابلیت اجراي مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره در حد شمال می باشد که در  **--**

.زمان بازدید اجرا نشده است
رعایت فضاي باز براي 6 واحد مسکونی  نمی گردد.(با توجه به ضوابط پروانه 23.73**--**

 مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند.)
داراي گزارش ناظر سازه  در خصوص اضافه بناء به شماره پیگیري 10957مورخ **--**

98/09/11 
.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**

.سطح اشغال همکف از 65.66% در زمان پروانه به 73.32% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک و همچنین قدمت 
ساختمان که مربوط به سال 1360 بوده و وضعیت مشابه که حکم به پرداخت جریمه 
نقدي گردیده لذا به لحاظ عدم احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان به مبلغ 3,010,500(سه میلیون و  ده هزار و  پانصد) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد . ضمنا در هنگام نوسازي و یا اجراي طرح آزادسازي 
حریم رودخانه ، مالک مکلف با رعایت حریم رودخانه می باشد .

جریمه 120.42  0.5
 

50000  , 1360 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/23 3/99/26125 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
کوچه خوش 
انس -کوچه 

بیستم

3-3-30255-9-1-0-0 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

توضیحات بازدید احتراما پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
 باب خانه و محوطه به مساحت 201.40مترمربع

بصورت یک باب ساختمان مسکونی یک اشکوبه  که از بابت منزل مسکونی  به   **--**
زیربناي حدود 94.49مترمربع   بانضمام سایبان با زیرسازي فلزي بمساحت حدود 16.70 

مترمربع
سرویس بهداشتی و انباري در محدوده حیاط بمساحت حدود 26.22 مترمربع **--**

 داراي پرونده غیابی و تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 18468مورخ 95/09/20 مبنی بر
.کارشناسی حضوري می باشد**--**

در حال حاضر با توجه به پالن معماري ارائه شده و مراجعه متقاضی مساحت **--**
.مسکونی 77.5مترمربع با قدمت ساخت سال 60 و اسکلت بولکی می باشد

سایبان با زیرسازي فلزي بمساحت حدود 16.70 متر مربع و سرویس بهداشتی و  **--**
.انباري در محدوده حیاط بمساحت حدود 26.22 متر مربع می باشد

از کل ملک 46.2مترمربع در تعریض خیابان 12متري آتی و مابقی  در کاربري حریم **--**
فضاي سبز حاشیه اي رودخانه (خارج از عمق 15 متري آب منطقه اي) قرار دارد .بناراین کل 

.اعیان احداثی مازاد بر تراکم می باشد
ملک فاقد کسري پارکینگ**--**

.سطح اشغال موجود 59.79% می باشد**--**
با توجه به تصمیم کمیسیون کمیسیون ماده صد به شماره 25309مورخ 99/04/21 **--**
به این شرح : مالک ادعا دارد در سال 77ملک را خریداري نموده است و شهرداري هیچ گونه 

 نظریه اي مبنی بر قرار گیري ملک
:در حریم اعالم ننموده است به عرض می رساند**--**

سند مالکیت ملک در سال 80صادر گردیده است و در سال 77ملک فاقد سند **--**
بوده و به صورت نسقی انجام معامله گردیده بنابراین هیچ استعالمی  در خصوص ملک نسقی 

.در زمان انجام معامله از شهرداري نگردیده   است
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
116656 مورخ 1399.06.24 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که مابه 
التفاوت ارزش سرقفلی مکان موصوف (نسبت به پروانه ) را به مبلغ 8.941.700.000 
ریال تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,788,340,000(یک 

میلیارد و  هفتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  چهل هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 239.01  0
 

3100000  , 1395 توسعه بناي تجاري 1399/07/08 3/99/26126 بدوي خیابان 
فلسطین - 
بعد از کوچه 

حات

3-2-10178-126-1-0-0 28
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 1,085,000,000(یک میلیارد و  هشتاد و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 175  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

5,285,500(پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 3.41  0.5
 

3100000  , 1395 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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توضیحات بازدید حتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 71 به تاریخ 95/07/22 به صورت 1 طبقه بر روي 2 باب مغازه فاقد بالکن و طبقه اول 

: در یک واحد تجاري  با زیربناي 248.14 مترمربع  برابر شرایط زیر می باشد
: برابر بند 6 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 به تاریخ 1394/03/27 مبنی بر 

با  توجه به محور موجود و بافت منطقه که به صورت تجاري بوده با تغییر کاربري پالك از 
مسکونی به تجاري و احداث بنا به صورت  یک طبقه بر روي 2باب مغازه فاقد بالکن و پیلوت 

و پارکینگ و با رعایت 2 متر حیاط خلوت سرتاسري در ضلع غربی
و 2/5 متر به صورت مسقف در همکف جهت تامین پارکینگ  واحدهاي فعالیتی و نیز  

 دسترسی پارکینگ هاي فعالیتی از معبر 6متري و نیز
ارتفاع واحدهاي فعالیتی و طبقه اول و با رعایت ارتفاع 3/40 متر و ارتفاع پارکینگ به میزان 
2/40 متر (با اجراي سقف کاذب) و با رعایت سایر مقررات و ضوابط طرح مصوب موافقت 

.گردیده است

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است  *-*
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *---*

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 14.29 متر مربع -1

: تبدیل دو باب مغازه به سه باب مغازه هرکدام به مساحت هاي زیر : 1-1
 مغازه اول به سطح 31.33 متر مربع  *-*
 مغازه دوم به سطح 29.79 متر مربع *--*

 مغازه سوم به سطح 22.16 متر مربع *---*
 افزایش ارتفاع مغازه از 3.4 به 5.40  طبقه اول به بالکن تبدیل شده است  *----*

احداث بالکن بانضمام راه پله در نیم طبقه به سطح 65.97 متر مربع -2
بالکن به سطح 54.45 متر مربع می باشد *-*

با توجه به افزایش ارتفاع ساختمان ، کل مساحت طبقه اول به سطح 98.61 متر مربع به  -3
 صورت یک طبقه مازاد می باشد ( به کسر راه پله در زمان پروانه )

تبدیل بام شیروانی به بام تهرانی به سطح 125.11 متر مربع که اختصاصی براي طبقه اول  -4
: تجاري می باشد  به صورت یک طبقه مازاد ،  که از این مقدار به جزء به شرح زیر می باشد

 به سطح 22.80 متر مربع به صورت تراس مسقف با ارتفاع 3 متر : 4-1
 سرویس بهداشتی به سطح 10.16 متر مربع : 4-2

 بام تهرانی به سطح 80.63 متر مربع : 4-3
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در زمان پروانه داراي سوابق خرید دو واحد پارکینگ تجاري و تامین دو واحد پارکینگ  -5
در پیلوت بوده است که  برابر وضع موجود و تخلف زیر بنایی داراي 7 واحد کسري پارکینگ 

 تجاري می باشد
فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  ( ثبت اتوماسیونی 

 نظام ) می باشد
 ( برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است  عرض مفید 1.10 متر *--*

با توجه به  بام تهرانی ، فاقد اشرافیت به پالك مجاور با توجه به بناي 4 طبقه در حد  *---*
 جنوب و غرب می باشد

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
رعایت عرض حیاط خلوت سراسري می گردد *-------*

راه پله منتهی به طبقه اول و بام در فضاي حیاط خلوت سراسري احداث  *--------*
 شده است

مالک ملزم به کاهش ارتفاع پیلوت به 2.40 با اجرایس سقف کاذب در زمان  *---------*
 پایان کار می باشد

کاربري مجاز : تجاري متمرکز *--*
 محورهاي مختلط منطقه اي -  M112 - کاربري موجود :  مسکونی - تجاري *---*

سطح اشغال مجاز :  75 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 77.38 % ------  *----*
% استفاده کنونی  87.36

تراکم مجاز : 230 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 135.08 %  *------*
% ------- استفاده کنونی  218.12

ملک مشمول فضاي باز و سبز نمی گردد *-------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *--------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *----------*

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

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

راي به جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/08 3/99/26127 تجدید 
نظر

شالکو  
دیانتی 8 
متري فجر

3-3-10013-21-1-0-0 28
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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 16,203,600(شانزده میلیون و  دویست و  سه هزار و  

ششصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 90.02  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 113722 مورخ 1399.06.19  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 1.562.400.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 

312,480,000(سیصد و  دوازده میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال محکوم و 
اعالم می نماید

جریمه 22.32  0
 

1800000  , 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 احتراماً، مکان بازدید شده با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده ملک نسقی بصورت منزل 
ویالیی بمساحت عرصه حدود 177 متر مربع می باشد

که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه برابر با 165/52 متر مربع می 
باشد و شامل ساختمان یک طبقه ویالیی به زیربناي

متر مربع با قدمت احداث سال 57 (با توجه به تاریخ نصب کنتور برق) که مالک بدون  90/02
کسب مجوز الزمه اقدام به تعمیرات اساسی و نوسازي آن

بدون توسعه بنا شامل تعویض سربندي،نماسازي،کف سازي ،گچ کاري و ... نموده است و با 
 قدمت سال97 اقدام به احداث مغازه در حیاط خانه خود بمساحت

.متر مربع نموده که اسکلت آن بلوکی و سقف آن بصورت مسطح می باشد 22/32
با توجه به ضوابط یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند

ضمنا باستناد خط پروژه شماره 2210 پیوست بمساحت 13/86 متر مربع از عرصه (حدود 
7/17 متر مربع از این مقدار از اعیان مغازه)در مسیر تعریض کوچه 10

متري حد شرق قرار دارد
 سطح اشغال موجود برابر با 74/07 متر مربع و سطح اشغال مجاز برابر با 70% می باشد

حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم شرکت محترم آب را دارد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور ایفاد می گردد 
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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 101950  مورخ 1399.06.02  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 2.652.000.000  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 
530,400,000(پانصد و  سی میلیون و  چهارصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 44.2  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/08 3/99/26128 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
-انتهاي 

کوچه راسخ 
-سمت چپ 
ملک اول 
سمت است

3-1-10077-174-1-0-0 28
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان تعرفه شده توسط  متقاضی  طبق فروش نامه عادي عرصه  به مساحت عرصه 55/16 
 متر مربع می باشد

 اعیان با سازه بتنی و پوشش 100% می باشد *-*
در خصوص اعیان به شرح زیر داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد مبنی  *--*

: بر جریمه می باشد
طبقه همکف  با ارتفاع 3/20 متر شامل: پیلوت جهت پارکینگ  بمساحت 47/3 و راه پله   -1

 بسطح 5/50
طبقه اول شامل : یک واحد مسکونی  بمساحت 52/85 متر مربع ( که از این مقدار  -2

 بمساحت 5/15 متر مربع  بصورت کنسول بسمت معبر میباشد ( حد شمال))
فاقد کسري پارکینگ -3

طبق خط پروژه  به شماره 637 به مساحت 4/63 متر مربع در تعریض کوچه 10 متري (  -4
.حد شرق)قرار میگیرد

ضمناً با توجه اظهار نظر واحد محترم خط پروژه  با توجه به نسقی بودن ملک و  *--* 
مشخص نبودن وضعیت کوچه حد شمال ، تا ارائه سند مالکیت اظهار نظر در این حد در حال 

..حاضر امکان پذیر نمی باشد
در سوابق گزارش همکف شامل یک باب مغازه بوده که با توجه به سوابق گزارش   *-----*

 و انصراف متقاضی از احداث مغازه اعالم شده است

حالیه در وضع موجود مالک اقدام به احداث دو باب مغازه فاقد بالکن در پیلوت و  *---*
 حذف آن نموده است ( سال تخلف 1398 )
 یک باب مغازه به سطح 19.70 متر مربع -1
 یک باب مغازه به سطح 24.50 متر مربع -2

 با توجه به تعداد واحد هاي تجاري ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -3
ضمنا با توجه به حذف پارکینگ مسکونی و احداث مغازه در محل تامین ، داراي یک  -4

 واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر می باشد
( در مجموع داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد )

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

28
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 1.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 136,152,000(یکصد و  سی و  شش میلیون و  یکصد و  پنجاه و  دو 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.28  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/07/23 3/99/26138 بدوي بلوار مدرس 
پشت 

دادگستري 
زمینهاي 
 نهضت

3-2-10224-290-1-0-0 28
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 55**--**
 مورخ 98/04/19 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

باز یربناي 330.52مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 9.76مترمربع در طبقه همکف**--**
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 9.76مترمربع **--**

(مجموع دو طبقه 19.52مترمربع )
کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 1.06مترمربع **--**

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره قابل اجرا می باشد و در نقشه  ارائه شده **--**

است.(10% مساحت پالك)
فضاي باز بر اساس ضوابط پروانه 14متر مربع می باشد که در حال حاضر 1.2**--**

.مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**
.سطح اشغال همکف از 74.23% در زمان پروانه به 81.11% افزایش یافته است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 کسري پارکینگ ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه با ضریب 
1برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري به مبلغ 

77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/14 3/99/26139 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر  
خیابان 

هالل احمر  
کوچه راضی 

 مقابل 
فرعی 5

3-3-10443-188-1-0-0 290

درخصوص میزان عقب نشینی راي بدوي عیناً تایید میگردد. رعایت عقب 
نشینی

77.51  0
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 درحد تراکم ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه 
با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري به 

مبلغ 10,211,400(ده میلیون و  دویست و  یازده هزار و  چهارصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 32.94  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به 
محتویات پحداث بناي مازاد بر تراکم ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه با 

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري به مبلغ 
120,373,000(یکصد و  بیست میلیون و  سیصد و  هفتاد و  سه هزار ) ریال تأیید می 

گردد.

جریمه 77.66  0.5
 

3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 103 متر   -

 مربع    ,   وضع موجود مشتمل بر یکباب
ساختمان  یک اشکوبه در یک واحد مسکونی با اسکلت بتنی داراي میلگرد انتظار براي   -
طبقه اول که بدون مجوز شهرداري با قدمت سال 1392 احداث گردیده و در حال بهره 

 . بردراي است
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بمساحت 121.43 متر مربع است که بسطح  -

 . 18.43 متر مربع بیشتر از فروشنامه ارائه شده است
مساحت اعیان ؛  یک واحد مسکونی بسطح 88.5 متر مربع - پیلوت بسطح 22.10 متر  -

 .  مربع
 . در اینمرحله  براي یک واحد مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ است -

عدم رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت سراسري . (شمال شرق 0.30 متر -- شمال غرب   -
 . 0.91 متر ) و در اینمرحله فاقد اشرافیت است

برابر خط پروژه پیوست بشماره 1075 با عبور کوچه 6 متري آتی از داخل ملک بسطح   -
77.51 متر مربع از پالك (که بسطح 73.82 متر مربع آن از اعیان است ) در تعریض قرار 

 . دارد
قرار دارد   که کمتر از   R112  باقیمانده عرصه بسطح 43.92 متر مربع در کاربري مسکونی  -

 . حدنصاب مجاز  است
 % سطح اشغال مجاز 75 -

 .  اعیان داخل تراکم  ؛  32.94  متر مربع   -  بسطح 77.66 متر مربع خارج از تراکم -
بر اساس طرح تفصیلی زمان احداث بنا  بخش اعظم پالك در مسیر خیابان 30 متري و  -

 . مابقی در کاربري صنایع غیر مزاحم میباشد
 . اکنون درخواست مجوز حفاري انشعاب گاز بطول  3 متر خاکی را دارند  -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
--------------------------------------------------

 احتراماً -
با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 25533 مورخ 99/05/05  در  -

 , خصوص رفع اشرافیت
بنا بر گزارش  صورت گرفته  با توجه به اینکه ساختمان در اینمرحله بصورت یک اشکوبه   -

 . ویالیی بوده , فاقد اشرافیت میباشد
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با عنایت به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي ، 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

25.56  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/07/15 3/99/26141 تجدید 
نظر

توتدار ج 
سنگر  زمان 

2

3-1-10205-273-1-0-0 291

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده  بصورت یک 
 قطعه زمین  بمساحت عرصه حدود 36 متر مربع می باشد

:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است
وضع موجود شامل دو باب مغازه فاقد بالکن و فعالیت شغلی به مجموع زیربناي  36  *...*

متر مربع و به ارتفاع 3/60 متر می باشد
با توجه به سوابق موجود داراي نامه مختومه پرداخت خالف بشماره  3/33/10906  *...*

مورخ 86/03/21 از بابت دو باب مغازه مذکور می باشد
متقاضی بدون اخد مجوز اقدام تعمیرات کلی بصورت افزایش ارتفاع حدود یک متر و  *...*

تعویض سربندي نموده است
باستناد خط پروژه شماره 946 پیوست  بمساحت 25/56  متر مربع از ملک (مشتمل بر *...*

اعیان احداثی ) در مسیر احداث خیابان 12 متري آتی قرار داشته و عقب نشینی دارد
و مابقی ملک در کاربري مسیرخطوط انتقال نیرو قرار دارد

مطابق سوابق داراي گزارش تخریب غیابی (بدون لحاظ سوابق) بشماره  *...*
3/98/23765-98/10/17 از بابت مغازه هاي مذکور است
مورد تقاضا:بررسی مجدد تخلفات مذکور می باشد *...*

.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد می گردد *
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص  
اضافه بنا در همکف و طبقات  بااعمال  ضریب 2  برابر ارزش معامالتی ساختمان  

جریمه بمبلغ 974,640,000(نهصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 157.2  2
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/07/12 3/99/26147 تجدید 
نظر

دیانتی   
طالقانی-داو

د زاده

3-2-10087-1-1-0-0 29
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به 
موجب نظریه شماره 110131مورخ 99/6/16کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1/000/000/000 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 200,000,000(دویست میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 12.5  0
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/12 3/99/26147 تجدید 
نظر

دیانتی   
طالقانی-داو

د زاده

3-2-10087-1-1-0-0 29
2

با توجه به محتویات پرونده  ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2  

برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/123 به تاریخ 97/09/29 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با 

زیربناي 450.44 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 41.16 متر مربع که از این مقدار به سطح 12.50 مترمربع به  -1

صورت احداث مغازه در حیاط  و با سازه فلزي می باشد
اضافه بنا در طبقه اول  تا چهارم به سطح 122.64 مترمربع ( هر طبقه به سطح 30.66  -2

مترمربع )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 

مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.18 مترمربع می باشد ( درآمدي )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.14 متر مربع و در   -3

مجموع طبقات به سطح 5.64 مترمربع (هر طبقه به سطح 1.41 متر مربع  )
 با توجه به احداث یک باب مغزاه داراي کسري یک واحد تجاري می باشد  -4

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره 6790 به 
 تاریخ 98/06/24  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد  *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد ( 3 درب  *------*

 درمجموع 9 متر ) -- اجراي 2 درب به طول 4.5 متري

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % + 1% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده زمان  *------*
% پروانه 51.27 % ------ استفاده کنونی  82.05

تراکم مجاز : 120%  + 4 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 141.04 % ------- استفاده کنونی  221.04

رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

29
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
122967 مورخ 99/6/31کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5/640/000/000 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 1,128,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  هشت میلیون 
) ریال صادر و اعالم می دارد.   در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده 

صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا 
اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 199.53  0
 

1020000  , 1397 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1399/07/12 3/99/26148 بدوي بلوارمدرس  
روبروي 

پمپ بنزین 
جنب 

دیوارنیروي 
دریائی

3-1-10077-84-1-0-0 29
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر سند افرازي  صادره سال 1379 به صورت یک 
 باب خانه به به مساحت 198.60 متر مربع می باشد

برابر نقشه برداري عرصه ملک  به مساحت 199.33 متر مربع با همان ابعاد سند می  *-*
 باشد

ملک مذکور داراي پروانه نسقی صادره به شماره 51 به تاریخ 73/03/28 به صورت  *--*
 یک باب خانه ویالیی به مساحت 95.10 متر مربع می باشد
 حالیه عرصه ملک داراي سند افرازي  می باشد *-----*

از ملک به عنوان نمایشگاه اتومبیل ( کابوك ) مورد استفاده می گردد *------*
با توجه به نوع استفاده از ملک  ،رعایت پارکینگ تجاري می گردد *--------*

باستناد خط پروژه شماره 720 به سطح 19 متر مربع از عرصه ملک در  *---------*
 تعریض خیابان 51 متري می باشد

ضمنا در خصوص اعیان داراي سوابق گزارش و تصمییم کمیسیون ماده  *----------*
 صد به شماره 3/98/22658 به تاریخ 98/04/15 می باشد

مراتب پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد - شعبه 5 به شماره 3/98/23210 به تاریخ 
978/07/08 و  جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----------*
با توجه به تصمیم اعضا محترم شعبه 5 کمیسیون ماده صد به شماره 3/98/23878 به  

تاریخ 98/10/02 ،  مبنی بر اصالح گزارش و قید شدن فضاي باز تجاري در کاربري ها و فرم 
 تحلیل خالف  ، اصالحیه صورت پذیرفته است

 فضاي باز تجاري به سطح 172.28 متر مربع *-*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

29
3

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

ساختمان بمبلغ 364,498,000(سیصد و  شصت و  چهار میلیون و  چهارصد و  نود و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 58.79  2
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/22 3/99/26150 بدوي خیابان 
فلسطین - 
زمین هاي 
 نهضت

3-2-10224-297-1-0-0 29
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/38 به تاریخ 98/09/18 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 352.26 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله  نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 12.15 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 24.30 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

12.15 مترمربع )
 توسعه در زیر شیروانی به سطح 1.97 متر مربع -3

انباري بیش از 5 متر مربع در زیر شیروانی به سطح 20.37 متر مربع  ( یک واحد انباري ) -4
 

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی   به تاریخ 
 99/02/09 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

 R112  - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 70 % ------  *------*
% استفاده کنونی  78.10

تراکم مجاز : 140 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 140 % -------  *---------*
% استفاده کنونی  156.20

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

29
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 عدم رعایت عرض حیاط خلوت، راي تجدیدنظر به شماره 3/98/23341 
مورخ 98/08/19 به قوّت خود باقیست.

سایر 3.6  0
 

3100000  , 1392 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/08/11 3/99/26154 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار  
انصاري - 

کوچه شهید 
یعقوب 

زاده-احداث
ي اول - بن 

  دوم

3-3-10053-107-1-0-0 29
5

در خصوص تراکم اعطایی،  راي تجدیدنظر به شماره 3/98/23341 مورخ 98/08/19 
به قوّت خود باقیست.

جریمه 34.09  0.5
 

3100000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص افزایش تعداد واحد، راي تجدیدنظر به شماره 3/98/23341 مورخ 
98/08/19 به قوّت خود باقیست.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1392 افزایش تعداد واحد

در خصوص طبقه مازاد، راي تجدیدنظر به شماره 3/98/23341 مورخ 98/08/19 به 
قوّت خود باقیست.

جریمه 66.38  3
 

3100000  , 1392 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص تبدیل راه پله به بناي مفید، مبلغ جریمه این بخش از تخلفات  از  
324،632،000 ریال در راي شماره 3/98/23341 مورخ 98/08/19  به مبلغ 

14,632,000(چهارده میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار ) ریال اصالح می گردد. این 
راي جزء الینفک راي شماره 3/98/23341 مورخ 98/08/19  بوده و ارائه کپی از هر 

یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

جریمه 2.36  2
 

3100000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ، مبلغ جریمه این بخش از تخلفات  از 
721،556،000 ریال در راي شماره 3/98/23341 مورخ 98/08/19  به مبلغ 

310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال اصالح می گردد. این راي جزء الینفک راي 
شماره 3/98/23341 مورخ 98/08/19  بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون 

دیگري ممنوع است.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  "احتراما
جهت پالك مورد بازدید  پروانه ساختمانی شماره 89 مورخه 92/6/19  بصورت 2 طبقه  بر  -

, روي پیلوت در 2 واحد مسکونی , بر اساس ضوابط قدیم (قبل از 1392/02/17 )
و با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 34/09 مترمربع  , با زیربناي کلی  213/79   -

 . مترمربع صادرگردیده  است
 . عملیات ساختمانی  به اتمام رسیده ودرحال بهره برداري است -

 بر اساس سوابق و گزارشات قبلی در خصوص افزایش بنا  بشرح زیر  ؛ -
کاهش سطح راه پله درطبقات اول ودوم و تبدیل به بناي مفید مسکونی  بسطح 2/36  -1

 . مترمربع
افزایش بنا  بصورت احداث  یک طبقه مازاد برتعداد طبقات مجاز در طبقه سوم بسطح   -2

 . 66/38  مترمربع
با توجه به اینکه نقشه پروانه فاقد انباري درهمکف بوده و  درفضاي پیلوت اقدام به   -3

احداث 3 باب انباري نموده که به دلیل عدم دسترسی به انباریها پارکینگ شماره یک مورد 
گواهی نمی باشد و

 .درنتیجه براي 3 واحد مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی دارند
 . عدم رعایت عرض حیاط خلوت (با عرض 1.90 متر )  و اشرافیت به پالك مجاور -4

برابر راي  شماره 23341 مورخ  98/08/19  کمیسیون تجدید  *****************
نظر در خصوص بند هاي اول تا سوم راي به جریمه  و در خصوص بند چهارم بر اساس ضوابط 

 . شهردراي عمل گردد
----------------------------------------------------

اکنون برابر عکس هاي پیوست  , دیوار بین  انباري 2 و 3 تخریب گردیده و  تعداد انباري   -
 . ها از 3  باب به 2 باب  کاهش یافته است

. در نتیجه  کسري یک واحد پارکینگ منتفی , و دو واحد پارکینگ تائید میگردد -
همچنین برابر نقشه هاي ارسالی به کمیسیون ماده صد رعایت 2 متر عرض حیاط خلوت  -

 . گردیده  که برابر بازدید از محل رعایت 2 متر عرض حیاط رعایت شده
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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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 کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت توسعه بناي تجاري ( افزایش بارانداز ) به مساحت 87.28 مترمربع بدون مجوز 

شهرداري، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه 
به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد، ضمن نقض راي بدوي، در خصوص داخل تراکم  به استناد تبصره 3 ماده صد از 

قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
103,688,640(یکصد و  سه میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار و  ششصد و  

چهل) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 87.28  4
 

297000  , 1383 توسعه بناي تجاري 1399/08/14 3/99/26158 تجدید 
نظر

میدان  
ولیعصر-هال
ل احمر  ك 
جیرانی

3-3-10158-2-1-0-0 29
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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 14,850,000

(چهارده میلیون و  هشتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

297000  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت ششدانگ اعیان یکباب خانه 
بانضمام 144 سهم از 189 سهم عرصه یک قطعه زمین به مساحت 523.80 متر مربع که 45 

 سهم از 18+ سهم عرصه موقوفه می باشد
در وضع موجود مکان مورد نظر کارگاه تولید  و فروش و انبار درب هاي الکترونیکی   *---*

 با نام تجاري برقاب صنعت می باشد
در خصوص اعیان تجاري  به صورت کارگاه تجاري و سرویس بهداشتی و دفتر کار  *----*

به مساحت 206.40 متر مربع بانضمام 44.4 متر مربع بار انداز فلزي و کسري دو واحد 
 پارکینگ تجاري و نیز در تعریض واقع بودن اعیان به سطح 21.50 متر مربع

داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد ( بدوي به شماره 8667 به تاریخ 81/09/10 
 - تجدید نظر به شماره 10154 به تاریخ 81/10/19 ) مبنی بر پرداخت جریمه می باشد

: باستناد نقشه هاي ارائه شده *------*
 عرصه وضع موجود به سطح 503.19 متر مربع -1

 به سطح 87.28 متر مربع داراي توسعه بناي تجاري به صورت افزایش بار انداز می باشد  -2
توسعه بناي صورت گرفته با قدمت سال 1383 و پس از برف سنگین و تخریب  *-------*

 بخش اعظمی از ملک می باشد
با  توجه به توسعه بناي تجاري مذکور ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  *--------*

 تجاري می باشد
: باستناد خط پروژه شماره 1028 *---------*

 به سطح 64.50 متر مربع از عرصه برابر سند در تعریض   می باشد -1
به سطح  42.70 متر مربع از ملک ( وضع موجود ) در تعریض واقع شده که از این مقدار  -2

به سطح 29.60 متر مربع از اعیان ( بار انداز  فلزي ) می باشد
الزم به توضیح می باشد در گذشته با توجه به اعالم عقب نشینی به سطح 21.50 متر  *--*

مربع از ملک ، مالک ضخصا اقدام به اجراي آن نموده است
 مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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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 گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛  و بارانداز ، بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و 

مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با 
توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 

129988 مورخ 99/7/9 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

8,828,220(هشت میلیون و  هشتصد و  بیست و  هشت هزار و  دویست و  بیست) 
ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 89.62  0.1
 

960000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/14 3/99/26161 بدوي کوي امام  
رضا 

-افتخاري 
-ك بهار 18

  

3-3-10406-23-1-0-0 29
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث دیوارگذاري  با ضریب 1/5  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

108,630,000(یکصد و  هشت میلیون و  ششصد و  سی هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 71  1.5
 

1020000  , 1398 دیوار گذاري

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 313.84 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 303.91 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی با مصالح بلوکی  و  *----*

 بارانداز فلزي باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
باتوجه  به وضعیت ملک و واقع شدن در انتهاي بن بست ، ملک فاقد عقب  *------*

 نشینی می باشد
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 60 % ---- مورد استفاده : 24.49 -1
 همکف به سطح 89.62 متر مربع در حد تراکم ي باشد *-*

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----*
 داراي دیوار گذاري بدون مجوز به طول 71 متر طول با مصالح بلوکی می باشد *-----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سوم، هر یک به مساحت 30.85 مترمربع، 

سایه بان به مساحت 14.04 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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
863,505,600(هشتصد و  شصت و  سه میلیون و  پانصد و  پنج هزار و  ششصد) ریال 

عیناً تأیید می گردد.

جریمه 137.44  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/07/13 3/99/26190 تجدید 
نظر

دیانتی   
مدنی

3-2-10087-14-1-0-0 29
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شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه مسکونی به شماره 82**--**
مورخ 97/06/31 به صورت 3طبقه بر روي پیلوت در 6 واحد مسکونی
.که بر اساس ضوابط جدید طرح تفضیلی صادر گردیده است**--**

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري ارائه شده ساختمان به **--**
:صورت 7 واحد مسکونی و موارد اضافه بناء به شرح زیر مشاهده گردید

توسعه بناء مازاد بر تراکم در طبقه همکف به مساحت 30.85مترمربع به صورت **--**
پیلوت جهت پارکینگ

اضافه بناء مازادبر تراکم در طبقه اول تا سوم به مساحت 30.85مترمربع در هر **--**
 طبقه

اضافه بناء به صورت احداث یک طبقه مازاد(اسکلت فلزي) بر طبقات پروانه به **--**
مساحت 127.16مترمربع

اضافه بناء به صورت انباري مازاد بر مساحت 5 متر مربع در طبقه چهارم به مساحت **--**
6.35مترمربع

 احداث راه پله به بام به مساحت 10.27مترمربع در طبقه پنجم در زیرشیروانی**--**
اضافه بناء به صورت احداث سایبان فلزي جداساز در محوطه به مساحت 14.04**--**

 مترمربع مازاد بر تراکم
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 7 واحد**--**

.در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري بود وسربندي تکمیل شده بود **--**
.طبقه چهارم به صورت فلزي مازاد بر طبقات مجاز احداث شده است**--**

رعایت  پارکینگ مورد نیاز می گردد( سایبان به صورت پارکینگ مازاد می باشد و **--**
راه عبور بر اساس پروانه صادره 2متر)

.سطح اشغال مجاز 60% و سطح اشغال موجود 69.83% می باشد**--**
.دربها پارکینگ اجرا نشده است**--**

حد نصاب فضاي باز با ضوابط زمان پروانه 140مترمربع می باشد که 59.41مترمربع **--**
. کسري حد نصاب فضاي باز دارند

.و کسري حد نصاب فضاي سبز به مساحت 60 متر مربع دارند**--**
داراي گزارش مرحله اي ناظر در خصوص طبقه مازاد به شماره پیگیري  15989در **--**

 سامانه نظام مهندسی
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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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 احداث بنا و طبقه ي مازاد بر تراکم مجاز با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 354,902,400(سیصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  نهصد و  دو هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 123.23  2
 

1440000  , 1391 طبقه مازاد بر تراکم 1399/07/15 3/99/26217 بدوي بلوارخرمشه
ر خ 14 

متري الله 6
 

3-3-10410-483-1-0-0 29
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم مجاز ، با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا که به شماره 112912 مورخ 

1399.06.18 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و عدم احراز ضرورت قلع 
مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 

ارزش معامالتی بمبلغ 31,330,080(سی و  یک میلیون و  سیصد و  سی هزار و  
هشتاد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 217.57  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 104 متر مربع -

 . 
وضع موجود مشتمل بر ساختمان 3.5 طبقه در 3  واحد مسکونی  با اسکلت بتنی و قدمت  -

 ,  احداث سال  1391  که  بدون مجوز شهرداري احداث گردیده
 . که طبقه اول آن در حال بهره  برداري و مابقی ساختمان در حد سفت کاري میباشد -

 طبق نقشه بردراي ارائه شده داراي  عرصه بمساحت 103.61 متر مربع و اعیان ؛ -
همکف بسطح 85.20 متر مربع . (بسطح 73.47 مترمربع  پیلوت و بسطح 11.73 مترمربع  -

 راه پله )
طبقات اول تا سوم هر کدام بسطح 85.20 متر مربع .  (بسطح 73.47 مترمربع مسکونی و   -

 . بسطح 11.73 مترمربع راه پله )
 . بر اساس ضوابط زمان احداث بنا دو واحد پارکینگ مورد نیاز رعایت شده  -

قرار دارد   . . . . . . .  سطح اشغال   R112   بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی   -
 . مجاز 70 %    - تراکم طبقات مجاز 140%   - تعداد طبقات مجاز 2 طبقه بر روي پیلوت

 . همکف  = بسطح 72.52 متر مربع داخل تراکم  -  بسطح 12.68 متر مربع خارج از تراکم  -
طبقات اول و دوم  = بسطح 145.05 متر مربع داخل تراکم   - بسطح 25.35 متر مربع  -

 . خارج از تراکم
 . طبقه سوم بصورت مازاد بر طبقات مجاز بسطح 85.20 متر مربع -

 .  بر اساس طرح تفصیلی زمان احداث بنا در کاربري مسکونی با تراکم کم قرار دارد -
 . برابر خط پروژه پیوست بشماره 518 فاقد عقب نشینی  -

 . مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص احداث ساختمان سه طبقه روي پیلوت 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-128100 مورخ 99/07/07 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم ( همکف و طبقات اول و دوم )  به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 56,962,500(پنجاه و  شش میلیون و  نهصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد)  ریال 
صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 183.75  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/20 3/99/26225 بدوي دیانتی کوي 
طالقانی 
کوچه تقی 
زاده کوچه 
8 کتري 
 فرعی دوم

3-3-10153-406-1-0-0 300

در خصوص مازاد بر تراکم ( همکف و طبقات اول و دوم ) به استناد تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

415,152,000(چهارصد و  پانزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 89.28  1.5
 

3100000  , 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  : اصالح گزارش
احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 

 105 متر مربع می باشد
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت  و با مصالح بتنی   *----*

 می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف آخر( طبقه سوم )   می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1399می باشد *------*
 R112  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 421 فاقد عقب نشینی در کوچه 10 متري اصالحی می  *------*
 باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 86.67 -1
همکف به سطح 78.75 متر مربع در حد تراکم و به سطح 12.25 متر مربع داراي خارج  *-*

تراکم می باشد
 % تراکم مجاز 100 % ------ مورد استفاده :  260 -2

در طبقات اول و دوم  به سطح 105 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح 77 متر  *--*
 مربع به صورت خارج تراکم می باشد

طبقه سوم به صورت یک طبقه مازاد بر ضوابط به سطح 91 متر مربع *----*
رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد و داراي یک واحد کسري پارکینگ  *----*

 مسکونی  می باشد
  رعایت حیاط خلوت سراسري به عمق 2 متر می گردد *-----*

در مرحله اجراي سقف اول داراي سوابق گزارش بوده که با توجه به گزارش کارشناس  *--*
رسمی دادگستري نسبت به پیشرفت فیزیکی ساختمان تا اتمام سقف آخر ، برابر تصمیم 

 کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/25627 به تاریخ 99/05/11
پرونده به شهرداري بازگشت داده شده تا گزارش بهنگام تهیه و ارائه گردد

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 ، مبنی بر اضافه بناي 
تجاري، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 
رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 107513مورخ 
99/06/11 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر  تعیین ارزش سرقفلی به 
مبلغ 2.580.770.000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 516,154,000(پانصد و  شانزده 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 132.2  0
 

3360000  , 1392
 , 1397

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

کاربري مربوطه

1399/07/19 3/99/26228 بدوي بلوار  
خرمشهر 
بعداز کوچه 
تک ماسوله  
آهن آالت 
  پورصادق

3-3-10384-4-1-0-0 301

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 712,000,000(هفتصد و  دوازده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3560000  , 1392
 , 1397

مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما  مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت  بصورت یک قطعه زمین محصور 
 .  : مشتمل بر یکباب انباري مساحت عرصه 853/5 مترمربع می باشد که  درخصوص

احداث بناي بدون مجوز  بصورت سایبان بسطح 52/48  مترمربع . در همکف -1
احداث بناي بدون مجوز بصورت زیرزمین براي استفاده پارکینگ بسطح 387/52  -2

مترمربع ( که از این مقدار 9/76 متر مربع بصورت رمپ براي پارکینگ  میباشد)
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به منظور استفاده نمایشگاه اتومبیل بسطح   -3

 .  370/91 مترمربع
احداث بناي بدون مجوز بصورت بالکن تجاري براي استفاده از ان به عنوان دفترکار   -4

بسطح 186/15 مترمربع (  که بسطح 123/63 مترمربع ان درحد وبسطح 62/52مترمربع ان 
مازاد بریک سوم خواهد بود .)

احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول براي استفاده از ان به عنوان دفتر فروش (4 واحد)  -5
 . بسطح 380/7 متر مربع

  احداث بناي بدون مجوز بصورت راه پله  واسانسور به بام بسطح 59/27 مترمربع -6
ودرخصوص تعیین تعداد پارکینگ مورد نیاز براساس استعالم به عمل امده از سوي مدیریت 
طرحهاي توسعه شهري به شماره 1393-53095 مورخه 93/10/29  تعداد پارکینگ مورد 

 نیاز براي قسمت نمایندگی فروش براساس
جدول بند 1-2 (تجاري - نمایشگاه اتومبیل ) وتعداد پارکینگ مورد نیاز براي قسمت 
تعمیرگاه براساس جدول 1-11 ( کارگاهی وصنایع غیر مزاحم - کارگاهها ) خواهد بود که 

 براي نمایندگی فروش براساس ضوابط  نمایشگاه
رعایت 6 واحد  پارکینگ بدون مزاحم  میگردد داراي سوابق درواحد محترم خالف و بالمانع  

.3/33/474533 مورخ 1396/02/26 میباشد
حالیه طبق نقشه برداري  تفکیکی ( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام هندسی) ارائه 

.شده توسط متقاضی  موارد زیر مشاهده گردید
ساختمان بصورت 2 طبقه برروي یکباب  تجاري با بالکن   که حد عملیات ساختمانی آن در 
حد نازك کاري میباشد که طبقات در 5 واحد تجاري و همکف شامل یکباب مغازه با بالکن که 

از آن با توجه به  اظهار نظر متقاضی بعنوان نمایندگی فروش ( نمایشگاه اتومبیل ) قد 
.بهرهبرداري دارد

 اضافه بنا ي همزمانساز در زیر زمین بصورت پارکینگ بسطح 8/24 مترمربع **
اضافه بناي همزمانساز در طبقه همکف  بصورت نمایشگاه اتومبیل بسطح 24/85 متر  **

 مربع
اضافه بناي همزمانساز در نیم طبقه ( بالکن) بصورت راه پله و راهرو بسطح 13 مترمربع **
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 اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول  بسطح 15/06 متر مربع **
راه پله به بام که تبدیل به یک طبقه گردیده که  داراي اضافه بنا بسطح 40/19 با قدمت   ***
سال 1397 میباشد و بسطح 30/86 متر مربع آن بصورت تبدیل راه پله به بام به  تجاري 

.میباشد
پارکینگ براي قسمت نمایشگاه اتومبیل مورد نیاز میباشد که در داخل نمایشکاه  6  ***

بوسیله  رمپ متحرك از داخل محوطه با توجه به پالن ارائه شده تامین میگردد
وبراي 5 واحد تجاري در طبقات 16 پارکینگ مورد نیاز میباشد که  10 باب در زیر زمین  و 2  

. باب در زیر سایبان در محوطه تامین میگردد
و داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد

آسانسور  نصب نگردیده و دیوار حد  شرقی  با پالك مجاور  اجرا نگردیده است و با ملک --
.حد شرقی در ارتباط میباشد

راه پله دسترسی بالکن از داخل نمایشگاه تعبیه نشده است و راه دسترسی بالکن از  --
سمت راه پله میباشد( که میبایست از داخل نمایشگاه راه پله بسمت بالکن قبل از پایانکار 

.تعبیه گردد
نرده اي راه پله نیز نصب نگردیده است -

کارگاه هاي تولیدي   s321 کاربري  طرح تفصیلی قدیم حریم و کاربري جدید طرح تفصیلی 
.و تجاري  میباشد

.با توجه به کاربري ملک  کلیه اضافه بنا ها خارج از تراکم میباشد
با توجه به حدود سند قسمتی از عقب نشینی را در محل رعایت نموده است  که    **--**
با توجه به خط پروژه  595 بسطح  26/70 متر مربع از عرصه وضع موجود ( که از این مقدار  

 (26/54 مشتمل بر اعیان( هر یک از طبقات زیر زمین و طبقه اول
در تعریض  خیابان 51 متري و کوچه 10 متري حد شمال  قرار میگیرد ضمناً داراي  4 پله در  
شارع ( در عرصه عقب نشینی شده نسبت به حدود سند و همچنان در تعریض) به عمق 

.1/95 متر مربع جهت دسترسی عابر پیاده  به نمایشگاه  اتومبیل دارد
ضمناً در قسمتی از حد جنوب با توجه به نقشه ثبتی  اعیان یک طبقه اي وجود    **--**
دارد که با اعیان مجاور حد جنوبی  یکی میباشد و فقط یک درب به پالك مورد تعرفه دارد 
 که با توجه به اظهار نظر متقاضی آن قسمت در تصرف پالك مجاور حد جنوبی میباشد
که با توجه به اینکه  قسمتی از پالك ثبتی با توجه به اظهار نظر متقاضی در تصرف ملک 

.مجاور میباشد صدور پایانکار منوط به اصالح سند با توجه به وضع موجود میباشد
ضمناً در طبقه اول نیز داراي تراس  میباشد که به قسمتی که متقاضی مدعی است در تصرف 

پالك مجاور میباشد اشرافیت دارد
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.حالیه متقاضی با توجه به مشروحه فوق  درخواست پایانکار را دارند 
با توجه به تصمیم کمیسیون ازآنجائیکه در فرم تحلیل خالف  پارکینگ  ********

******.بصورت اشتباه با دوبرابر مساحت وارد گردیده  است   که فرم تحلیل اصالح گردید
.مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 305,793,600(سیصد و  پنج میلیون و  هفتصد و  نود و  سه هزار و  ششصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 91.01  1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/07 3/99/26230 بدوي خیابان 
فلسطین  
پشت 

دادگستري 
کل  

زمینهاي 
نهضت

3-2-10224-103-1-0-0 302
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/124 به تاریخ 98/07/01 به صورت 3.5 طبقه  و تراس مسقف به 
صورت تشویقی  در طبقات و در 6 واحد مسکونی با زیربناي 714.17 مترمربع  می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
 اضافه بنا در همکف به سطح 27.23 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح  63.87 مترمربع ( هر طبقه به سطح 21.26  -2
مترمربع )

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 0.38 مترمربع می باشد ( محاسبات درآمدي )

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 ( یک طبقه مازاد تشویقی ) +  R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  ( یک طبقه مازاد تشویقی ) +  R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  65 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 51.99 % ------  *------*
% استفاده کنونی  64.71

تراکم مجاز : 156 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 155.98 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  194.13

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

302

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 
موضوعا منتفی است.

ردتخلف 50  0
 

2100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/14 3/99/26234 تجدید 
نظر

شهرك  
فجر 

آزادگان ك 
اکی سمت 
چپ پشت 
ساختمان 
 هاشمی

3-1-10290-275-1-0-0 30
3

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان ارائه شده بصورت ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف ) هر کدام در یک 

 واحد مسکونی که بر روي عرصه نسقی , اسکلت بصورت کالف ها افقی و عمودي
 . با قدمت سال 1393 و بدون مجوز شهرداري احداث گردیده و در حال بهره بردراي میباشد

برابر نقشه معماري داراي عرصه بمساحت 90.70 متر مربع و اعیان بشرح زیر است ؛
 همکف بسطح 66.31 متر مربع ( 4.37 متر مربع پله  -  61.94 متر مربع مسکونی )

 طبقه اول بسطح 66.31  متر مربع (5.30 متر مربع راه پله  -  61.01 متر مربع مسکونی)
 . داراي دو واحد کسري پارکینگ

 . حیاط شمالی با دیواري به دو قسمت تقسیم شده و واحد ها داراي راه مجزا میباشد
رعایت 2 متر حیاط خلوت سراسري در ضلع جنوب نگردیده و داراي پنجره مشرف به پالك 
همسایه که بصورت زمین بایر است میباشد .  (در ضلع جنوب شرق با عرض 0.70 متر و 

 جنوب غربی با عرض 1 متر اجرا  شده . )
( حیاط خلوت  با عرض 0.61 و 1.10 متر اجرا شده و در طبقه اول داراي دو  پنجره مشرف به 

 جنوب و شرق است که بصورت پالك هاي بایر و فاقد ساختمان میباشند . )
بر اساس طرح تفصیلی ملک فوق داخل محدوده قانونی شهر قرار دارد  وفاقد کاربري بوده و 

 . کل اعیان خارج از تراکم است
بنا بر نظر کارشناس خط پروژه منطقه (بپیوست ) بدلیل نسقی بودن ملک امکان تهیه خط 

 . پروژه ممکن نمیباشد
 .مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی
. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ گردد به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 20,000,000

(بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  1
 

800000  , 1382 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/20 3/99/26248 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا (ع)  ك 
بشارتی  
فرعی 
چهارم  
درب 

آلومینیومی 
سبز رنگ

3-3-10357-22-1-0-0 304

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث یک باب خانه یک و نیم طبقه بدون مجوز شهرداري، با عنایت به 

محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه ونظریه کارشناسی که تحت شماره ش 

ر-24123 مورخ 99/02/22 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، در 
خصوص داخل تراکم  به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 6,643,200(شش میلیون و  ششصد 
و  چهل و  سه هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 83.04  0.1
 

800000  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص مازاد بر تراکم، ضمن نقض راي بدوي گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

17,424,000(هفده میلیون و  چهارصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 21.78  1
 

800000  , 1382 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه  شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ماده 147به مساحت **--**
 عرصه 88/65 مترمربع  بصورت یکباب خانه یک و نیم طبقه بدون پروانه

به زیربناي  104/82 متر مربع و قدمت احداث حدودي سال 1382 (مطابق فیش برق) می 
 باشد که از بابت آن بالمانعی ثبت سیستم نگردیده است

حد شرق ملک به نهر محدود شده است که برابر سوابق  و نامه شماره 206926**--**
 مورخ 98/11/08  (ثبت در دبیرخانه منطقه سه) نهر متروکه

و فعالیت زهکشی ندارد.(در محل ساخت و ساز گردیده است) و متقاضی در آن حد اقدام به 
.بازگشایی پنجره کرده است

باتوجه به خط پروژه شماره 1636 پیوست به مساحت  حدود 12/60 مترمربع از **--**
 ملک (مشتمل بر  اعیانات ) در تعریض کوچه 8متري حد جنوب قرار دارد

سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود (بر اساس زمین پس از عقب  **--**
نشینی) برابر 98/38 متر مربع می باشد

با توجه به عدم تامین پارکینگ مطابق ضوابط یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  **--**
دارد

ضمنا عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده و در طبقه دوبلکس داراي پنجره مشرف  **--**
به پالك مجاور می باشد که طی بازدید مجدد مشاهده گردید مسدود گردیده است

.و فاقد اشرافیت به پالك مجاور است
مراتب جهت پاسخ به تصمیم شماره ش ر   34779-1399  مورخ 99/07/14 کمیسیون ماده 

.صد  بحضور ایفاد می گردد

304

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 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 یک برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 144,150,000(یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 46.5  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 3/99/26289 بدوي بلوار امام 
علی کوي 
چمران 
کوچه 14 
سمت چپ 
بعداز فرعی 

 اول

3-1-10219-25-1-0-0 30
5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3  رشت به طرفیت خانم زهرا بشارتی  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري ( در حد تراکم 
مجاز) ، با عنایت به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 22,192,900(بیست و  دو 

میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار و  نهصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 71.59  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 3/99/26289 بدوي بلوار امام 
علی کوي 
چمران 
کوچه 14 
سمت چپ 
بعداز فرعی 

 اول

3-1-10219-25-1-0-0 30
5

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت تقریبی 110  -

 . متر مربع
وضع موجود مشتمل بر اعیان دو اشکوبه در یک واحد مسکونی با اسکلت بتنی  و قدمت  -
احداث سال 1398  که  بدون مجوز شهردراي  احداث گردیده  و عملیات ساختمانی در حد 

 . سفت کاري  میباشد
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 95.46 متر مربع و اعیان  ؛ -

 . همکف بسطح 61.29 متر مربع -1
 . طبقه اول بسطح 56.81 متر مربع -2

 . رعایت پارکینگ بصورت روباز میگردد - -
 . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري - -

 . بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 388  فاقد عقب نشینی -
 .  % سطح اشغال مجاز  75 %  - طبقات 100  -

 .  % مورد استفاده ؛ همکف  64.20 %  - طبقات 123.71 -
همکف داخل تراکم  - طبقات بسطح 46.50 متر مربع خارج از تراکم و بسطح 10.30 متر  -

 . مربع داخل تراکم
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اضافه بناي همزمان ساز تجاري، 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 1,816,428(یک میلیون و  هشتصد و  شانزده هزار و  چهارصد و  بیست و  

هشت) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1.38  4
 

329063  , 1385 توسعه بناي تجاري 1399/08/18 3/99/26299 تجدید 
نظر

شهدا  
روبروي تازه 
اباد کوي 
شهداي 

اسالم جنب 
نانوایی 
بربري

3-3-10279-49-1-0-0 306

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت یکباب خانه مشتمل بر یکباب 
 مغازه به مساحت 247 متر مربع می باشد

در خصوص مغازه به سطح 47 متر مربع به صورت نانوائی  و مسکونی داراي بالمانع به  *-*
 شماره 3/33/11060  می باشد

در خصوص تخلفات به شرح زیر داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد به  *---*
: شرح زیر می باشد

 تبدیل مسکونی به یک باب مغازه به سطح 18.32 متر مربع -1
 تبدیل مسکونی به استراحتگاه تجاري  به سطح 17 متر مربع -2

تبدیل 12مترمربع از راهرو مسکونی به ورودي تجاري -3

: وضع موجود به شرح زیر زیر می باشد *-*
یک باب مغازه به مساحت 47.32 متر مربع به صورت نانوایی -1

یک باب مغازه به سطح 19.38 متر مربع به صورت  پروتئینی ( مرغ )-2
 یک باب مغازه به سطح 23.33 متر مربع به فعالیت تجاري مشاور امالك -3

یک باب مغازه به سطح 24.44 متر مربع - فاقد فعالیت -4
 استراحتگاه به سطح 29.56 متر مربع -5

 انبار سرپوشیده بانضضمام استراحتگاه   ( نگهبانی )  به سطح 97.97 متر مربع -6

: با توجه به سوابق داراي تخلفات به شرح زیر می باشد *-*
 اضافه بناي همزمان ساز در آیتم اول به سطح 0.32 متر مربع -1
 اضافه بناي همزمان ساز در آیتم دوم به سطح 1.06 متر مربع  -2

 احداث یک باب مغازه به سطح 23.33 متر مربع  با قدمت سال 91 -3
 احداث یک باب مغازه به سطح 24.44 متر مربع  با قدمت سال  99 -4

 تبدیل فضاي مسکونی به انبار تجاري به سطح  97.97 متر مربع  با قدمت سال 91 -5
 توسعه استراحتگاه ( نگهبانی )  به سطح 12.56 متر مربع با قدمت سال 1391 -6

  با توجه به تعداد واحد ها تجاري داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد -7

باستناد خط پروژه شماره 2091 به سطح 106.43 متر مربع از کل ملک در تعریض  *-----*
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خیابان می باشد ( جزئیات عقب نشینی به شرح زیر می باشد )
 واحد تجاري با فعالیت نانوایی به طور کامل به سطح 47.32 متر مربع در تعریض می باشد -1
واحد تجاري با فعالیت پروتئینی به سطح 16.40 متر مربع در تعریض  خیابان 25 متري  -2

 آتی می باشد
واحد تجاري با فعالیت مشاور امالك به سطح 6.70 متر مربع در تعریض  خیابان 25 متري  -3

 آتی  می باشد
واحد تجاري  - فاقد فعالیت -  به سطح 7.71 متر مربع در تعریض  خیابان 25 متري آتی   -4

 می باشد
 انبار سرپوشیده بانضمام استراحتگاه  به سطح 28.30 متر مربع در تعریض می باشد -5

 مالک درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم مسیر دفتر خانه را دارد *-*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

راي به جریمه به مبلغ 380,000,000(سیصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1387
 , 1398

مساحت کسري پارکینگ 1399/07/29 3/99/26325 بدوي صفاري  
فلسطین بن 

بست  
مهدي پور

3-2-10143-68-1-0-0 30
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 306,390,000(سیصد و  شش میلیون و  سیصد و  نود هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 102.13  3
 

1000000  , 1387 افزایش تعداد واحد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
65370 مورخ 1399.04.18 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 770.000.000 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 154,000,000(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می دارد. 

جریمه 129.87  0
 

1000000  , 1387 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

در خصوص احداث 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 

192,880,000(یکصد و  نود و  دو میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال  محکوم و 
اعالم میدارد.

جریمه 48.22  4
 

1000000  , 1387 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان تعرفه شده توسط متقاضی , یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول که  برابر تصویر  - 
 سند مالکیت . ششدانگ عرصه و اعیان (قطعه 10 تفکیکی ) بمساحت  108.63 متر مربع

که شماره طبقه در سند مالکیت قید نگردیده است  , بانضمام انباري قطعه 5 تفکیکی در  - 
 . همکف بسطح 11.58 متر مربع

مکان فوق بصورت دو باب ساختمان شمالی و جنوبی متصل بهم بصورت دو اشکوبه  . در  - 
 دو واحد مسکونی بر روي پنج باب مغازه و

دو باب انباري مسکونی و دو راه پله مجزا داراي صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت بشماره  - 
12748 - 1359/04/14 و موافقت تفکیک شهردراي بشماره 15455 مورخ 1359/04/04  

 . میباشند
وضع موجود  ساختمان جنوبی  داراي مغایرت  بشرح زیر میباشد که طبق نقشه برداري   -

  . ارائه شده  مساحت  آن بشرح زیر است
راه پله  مسکونی در همکف و انباري قطعه پنجم تفکیکی در پشت راه پله  تبدیل به یک   -1

 باب مغازه بمساحت 18.33 متر مربع گردیده است .  (قدمت حدود سال 1387 )
احداث راه پله مسکونی در همکف بسطح 12.92 مترمربع  در حد غربی جهت دسترسی   - 2

 مسکونی . (قدمت حدود سال 1387 )
واحد مسکونی مورد درخواست در طبقه اول (قطعه 10 تفکیکی ) تبدیل به دو واحد   - 3

مجزا  بمساحت هاي 46.13 و 65.41 متر مربع گردیده است . با قدمت تقریبی سال 1387 که 
   وضع موجود

بصورت تجاري (یک واحد بصورت آرایشگاه بانوان و یک واحد بصورت دفتر شرکت  در   -
(حال بهره بردراي  میباشد .  (98

احداث بنا در طبقه دوم بصورت یک واحد مسکونی بسطح 87.21 متر مربع که از مقدار    - 4
فوق بسطح 3.17 متر مربع بصورت راه پله و بسطح 9.35 متر مربع بصورت کنسول بسمت 

 (شارع در ارتفاع 7 متري میباشد . (با قدمت حدود سال 1387
احداث بالکن تجاري بر روي مغازه هاي شماره 1 و 2 بسطح 48.22 متر مربع  (بسطح  - 5
25.81 متر مربع در حد 1/3 و بسطح 22.41  مترمربع خارج از حد 1/3 ) (با قدمت سال 

1387 ) 
مغازه ها فاقد راه دسترسی به بالکن میباشند و راه دسترسی آن از طریق راه پله مسکونی )

 ( . است
- - - - - - - - - - - - 

بر اساس طرح تفصیلی زمان وقوع تخلف در کاربري مسکونی با تراکم متوسط   ***-=-=
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 . قرار دارد
محورهاي مختلط تجاري ) M112  بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري *******-=-=
مسکونی قرار دارد . )   (مساحت عرصه  113.61 متر مربع )  تراکم مجاز =- همکف  %75 

 . طبقات 150%  یک طبقه مسکونی بر روي  فعالیت
 . موارد تخلف بشرح ذیل اعالم میگردد

 . مغازه همکف بسطح 18.33 متر مربع خارج از تراکم  -1
 . راه پله همکف بسطح 12.92 متر مربع خارج از تراکم -2

احداث بالکن تجاري بر روي مغازه هاي شماره 1 و 2 بسطح 48.22 متر مربع  (بسطح  -3
25.81 متر مربع در حد 1/3 و بسطح 22.41  مترمربع خارج از حد 1/3 ) (با قدمت سال 

1387 ) 
طبقه اول  بصورت تبدیل یک واحد به دو واحد با قدمت سال 1387   و تبدیل مسکونی  - 4
به تجاري با قدمت سال 1398  بمساحت هاي 46.13 و 65.41 متر مربع بصورت خارج از 

 . تراکم
طبقه دوم  احداثی بمساحت  87.21 متر مربع  بصورت مازاد بر طبقات مجاز با اسکلت  - 5
فلزي و دیوار آجري است . ( از مقدار فوق بسطح 3.17 متر مربع بصورت راه پله و بسطح 

( 9.35 متر مربع بصورت کنسول بسمت شارع در ارتفاع 7 متري میباشد
داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري  و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشند - 6

 . 
لزم به توضیح است که برابر راي کمیسیون محترم بدوي ماده صد بشماره 9826 مورخ )

1390/06/21 در خصوص نصب بدون مجوز نماي کامپوزیت در طبقه اول بسطح 100 متر مربع 
داراي راي تخریب بوده که راسا اقدام به اجراي راي نموده اند و پرونده در واحد خالف 

 ( مختومه اعالم گردیده است
طبق خط پروژه شماره 1647 بسطح حدود 18.34 متر مربع از عرصه مشاعی (از اعیان مغازه 

 . شماره 3 و بخشی از راه پله مسکونی ) در تعریض کوچه بن بست 6 متري قرار دارد
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

-------------------------------------------------------------
------
 احتراماً 

, در خصوص موارد فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد  میباشند -
برابر  سوابق ارائه شده بسطح 14 متر مربع از بالکن اعالم شده  به کمیسیون مربوط به  -

 . مغازه قطعه ششم داراي بالمانع شماره 3/33/33006  مورخ 83/12/10   میباشند
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 . مراتب جهت صدور دستورتقدیم میگردد -
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 156,364,000(یکصد و  
پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 100.88  0.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/06 3/99/26333 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی کوي 
زمان زمان 
4 فرعی 
 دوازده

3-1-10192-502-1-0-0 30
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 یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) 
ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 205 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه 205مترمربع **--**
مشتمل بر ساختمان ویالئی اسکلت بتن آرمه در حال احداث   می باشد.(درمرحله سفت 

کاري با دستور قضائی پلمپ گردیده است)
با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی  ملک در محدوده قانونی شهر قرار **--**

.دارد اما فاقد کاربري می باشد
.سطح اشغال موجود ملک 49.20% می باشد**--**

.ملک فاقد کاربري می باشد بنابراین کل اعیان احداثی مازاد بر تراکم می باشد**--**
با توجه به اظهار نظر واحد خط پروژه و عدم تعیین طرح تفضیلی در آن محدوده و **--**

.نسقی بودن ملک تهییه خط پروژه امکان پذیر نمی باشد
.عرض موجود معبر در حد شرق 6متر می باشد**--**

.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
.مراتب جهت گزارش پلیس ساختمان  به حضور تقدیم میگردد**--**

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

ساختمان بمبلغ 230,796,000(دویست و  سی میلیون و  هفتصد و  نود و  شش هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 55.44  1.5
 

700000  , 1395 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/18 3/99/26334 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
میدان 

جانبازان ك 
الله

3-3-10410-110-1-0-0 309
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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 

30,178,500(سی میلیون و  یکصد و  هفتاد و  هشت هزار و  پانصد) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 19.47  0.5
 

3100000  , 1395 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/08/18 3/99/26334 بدوي کمربندي  
خرمشهر 
میدان 

جانبازان ك 
الله

3-3-10410-110-1-0-0 309

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 111 - 95/10/12  بصورت  دو اشکوبه   -

  در یک واحد مسکونی(یک طبقه بر روي همکف )   با زیربناي
کلی 398.17 متر مربع با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 19.47 متر مربع متر    -

.مربع صادر گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 50 % مورد استفاده 55.06 % -    -       -

  % -   طبقات  ؛   150 % مورد استفاده  77.90
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  55.60 % -   تراکم طبقات  ؛  90.72   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  2.05 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در طبقه اول بسطح 45.89  متر مربع .(بصورت تراس روباز است  -2
(

 . افزابیش بنا در  زیرشیروانی  مربوط به انباري مازاد بر 5 متر مربع بسطح  7.5 متر مربع -3
 . اضافه بناي مربوط به سقف تراکم اعطایی بسطح 19.47 متر مربع -4

---------------------------------------------------------
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

. پیلوت با ارتفاع 4.5 متر اجرا شده که رعایت ارتفاع 2.4 متر در زمان پایانکار الزامیست -
 .  داراي گزارش تخلف ناظر سازه ثبت دبیرخانه شهرداري بشماره 19093 مورخ 96/02/06 -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض 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 62,161,200(شصت و  دو میلیون و  یکصد و  شصت و  
یک هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 200.52  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 3/99/26337 تجدید 
نظر

تازه آباد -  
خ شهدا  
ولیعصر - 
رستگار

3-3-10185-7-1-0-0 310

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  
292,206,000(دویست و  نود و  دو میلیون و  دویست و  شش هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می دارد.  

جریمه 62.84  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به صدور راي جریمه با حداقل ضریب در خصوص کسري پارکینگ ، راي بدوي 
 بمبلغ  77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار )  ریال عینا تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 25  1
 

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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 186.74 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 1 طبقه بر روي همکف و با  مصالح بتنی  می  *-*
 باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *--*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *---*
R121  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *----*

باستناد خط پروژه شماره 684 ملک فاقد عقب نشینی  کوچه 8 متري اصالحی  *-----*
 می باشد

واقع شده  R 121 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 69.44 -1
 همکف به سطح 129.68 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % --------- مورد استفاده : 113.65 -2
در طبقه با احتساب محاسبه سوئیت در تراکم  به سطح 70.84 متر مربع به صورت  *--*

 داخل تراکم و به سطح  62.84 متر مربع می باشد
یک واحد پارکینگ مسکونی تامین و داراي کسري یک واحد پارکینگ مسکونی می  *--*

باشد
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

حیاط خلوت سراسري به عمق بیش از 2 متر رعایت می گردد *------*
با توجه به تراس در حد جنوب در طبقه اول ، عمق اجرایی در این بخش 1.60  *-------*

 بوده و داراي اشرافیت به پالك مجاور می باشد ( ابعاد تراس 60 سانت در 1.68 متر )

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

درخصوص بند اول راي صادره از این کمیسیون بشماره 26051مورخ 99/07/09،با 
توجه به اینکه رقم ارزش سرقفل در متن راي باشتباه 10.000.000ریال وارد گردیده که 

رقم صحیح ارزش سرقفلی بر اساس نظریه کارشناسی بشماره 116666 مورخ 
99/06/24 مبلغ 10.000.000.000ریال  برآورد گردیده که به استناد تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري راي صادره معادل جریمه  یک پنجم ارزش سرقفلی از مبلغ 2.000.000 

ریال به مبلغ 2,000,000,000(دو میلیارد ) ریال اصالح میگردد.ضمناً جمع کل مبلغ 
3.871.793.000 ریال مندرج در راي فوق الذکر صحیح میباشد.دادن رونوشت از راي 

اولیه بدون راي اصالحی ممنوع می باشد

جریمه 82.14  0
 

3300000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/07/23 3/99/26339 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار امام  
خمینی ك 
خلوص

3-3-30282-48-1-0-0 311

درخصوص اضافه بناي مسکونی راي صادره با جریمه به مبلغ 1,376,793,000(یک 
میلیارد و  سیصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  نود و  سه هزار ) ریال صحیح و 

مورد تایید می باشد

جریمه 139.07  3
 

3300000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

درخصوص  کسري پارکینگ راي صادره با جریمه به مبلغ 495,000,000(چهارصد و  نود 
و  پنج میلیون ) ریال صحیح و مورد تایید می باشد.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

رعایت عقب  درخصوص عقب نشینی راي صادره صحیح و مورد تایید می باشد.
نشینی

 0
 

3300000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت ششدانگ یک باب خانه و دو 
 باب مغازه به مساحت 155.41 متر مربع می باشد

در خصوص دو باب مغازه به سطح بسطح 60 متر مربع  ویک باب خانه به سطح  95.41  *-*
مترمربع به صورت استفاده حسینیه برابر گزارش 16856 مورخ 1378/07/13داراي بالمانع 

شماره 2/33/16856  تاریخ 1378/08/04  از شهرداري منطقه دو و
 نیز بالمانع به شماره 3/333/521705 به تاریخ 98/05/12 از شهرداري منطقه 3 می باشد 
داراي  مجوز تعمیرات جزئی: شامل :رنگ آمیزي ، تعویض حلب بدون سربندي و   *----*
افزایش ارتفاع ، نصب کفپوش ، تعویض کرکره و نصب داربست به شماره 3/33/523567 به 

.تاریخ 1398/05/20 می باشد

وضع موجود با توجه اقدامات مالک مبنی بر تغییر مساحت هاي واحد  *-----------*
هاي تجاري و تبدیل بخشی از مسکونی به تجاري و احداث یک طبقه مسکونی بر روي واحد 

: هاي تجاري ، به شرح ذیل می باشد
یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 44.66 متر مربع ( واحد تجاري شماره 1 برابر نقشه  -1

بردراي ارائه شده )
یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 37.68 متر مربع ( واحد تجاري شماره 2  برابر نقشه  -2

بردراي ارائه شده )
یک باب مغازه فاقد بالکن به سطح 59.80 متر مربع ( واحد تجاري شماره 3  برابر نقشه  -3

بردراي ارائه شده )
 یک واحد مسکونی در طبقه اول به سطح 139.07 متر مربع -4

( بازار قدیمی ) واقع شده است  S112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري *-*
باستناد خط پروژه شماره 1401 به سطح 11.26 متر مربع از ملک در تعریض واقع  *---*

شده که از این مقدار به سطح 10.76 متر مربع از اعیان تجاري و به سطح 0.5 متر مربع اعیان 
 مسکونی می باشد

( ضمنا اعیان مسکونی در طبقه اول به سطح  11.26 متر مربع داراي عقب نشینی می باشد )

: تخلفات اجرایی به شرح ذیل و با قدمت سال 1398  می باشد *----*
 توسعه بنا تجاري به صورت تبدیل مسکونی به تجاري به سطح 82.14 متر مربع -1

احداث یک طبقه مسکونی بر روي واحد هاي تجاري به سطح 139.07 متر مربع ( خارج از  -2
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 ضوابط مجاز طرح تفصیلی  )
 تبدیل 2 واحد تجاري به 3 واحد تجاري -3

با توجه به توسعه بناي تجاري و نظر به داشتن بالمانع در خصوص 2 واحد تجاري با زیر  -4
 بناي 60 متر مربع و برابر ضوابط جاري ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

با توجه به احداث یک واحد مسکونی ، داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می  -5
 باشد

رعایت سرویس بهداشتی 1/20 براي هر کدام از واحد هاي تجاري می گردد *---*
 راه دسترسی به با م از طریق دریچه در محدوده واحد مسکونی می باشد *----*

در خصوص موارد تخلف داراي سواربق گزارش غیابی ناحیه و تصمیم  *------------*
کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك تا صدور راي نهایی به شماره 3/98/22899 به 

 تاریخ 98/08/26 می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد و صدور دستورات مقتضی به حضور 

تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 142238 مورخ 
1399/7/23 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 44,640,000(چهل و  چهار میلیون و  ششصد و  چهل هزار )  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 144  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/28 3/99/26340 بدوي ج سنگر  
 توت دار

3-1-10205-239-1-0-0 312

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

1.11  0
 

3100000  , 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 تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 164.33 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت  1 طبقه بر روي پیلوت  وبا  مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*
 R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 1457 به سطح 1.11 متر مربع از عرضه در حد غرب  *--------*
 به بلوار 45 متري امام علی در تعریض می باشد

ضمنا با توجه به عبور یک رشته نهر آب بر در حد شرق و برابر نامه اداره  *---------*
سهامی آب منطقه اي گیالن به شماره ثبت شده در دفتر شهرداري ، حریم نهر آب بر مذکور 

به عمق 1 متر می باشد که با توجه به جانمایی ملک حریم مذکور رعایت می گردد
 ضمنا در این قسمت داراي درب ماشین رو و بازشو در طبقه می باشد *----------*

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 44.11 -1
 همکف به سطح 72 متر مربع در حد تراکم   می باشد *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 44.11 -2
 در طبقات به سطح 72 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد *--*

رعایت یک و واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

ارتفاع پیلوت با توجه به عدم اتمام عملیات ساختمانی 3.6 متر بوده ،که ملزم به  *------*
 کاهش ارتفاع تا 2.4 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 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  2/5به2/25برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
696,880,800(ششصد و  نود و  شش میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار و  هشتصد) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 92.18  2.25
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/10 3/99/26352 تجدید 
نظر

سعدي.  
حق شناس 
عظیمی

3-2-10054-11-1-0-0 31
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/39 مورخ 98/04/03 در 4/5 طبقه 
( با احتساب 4 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 731/18 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 16/43 متر مربع می باشد توضیح  *--*
اینکه بسطح 3 متر مربع از انباري احداثی در همکف مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع  می 

باشد
در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 65/72 متر  *---*
مربع (هر طبقه بسطح 16/43 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع چهار طبقه بسطح 

3/2 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در زیرشیروانی بسطح 2/39 متر مربع کاهش زیربنا دارد لیکن بسطح 3/83 متر   *----*
مربع از مساحت انباري ها مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع می باشد

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 70/37 % و سطح اشغال موجود برابر با %78/86  *----*

می باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
 مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد*-------*

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/09/26 تخلف ساختمانی را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد(15/09 متر مربع کسري حد نصاب  *--------*
فضاي باز دارد)

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد بناي 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 121.59  0
 

55000  , 1356 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/20 3/99/26356 بدوي خیابان  
شهدا  

مژدهی- 4 
متري

3-2-10151-10-1-0-0 314
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شرح راي نوع 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 متقاضی ( شاکی )
برابر سند  به صورت یک قطعه زمین بایر غیر محصور به مساحت 207  مترمربع می باشد

خالفی مشاهده نگردید *-*
باستناد خط پروژه شماره 1797 به  سطح 9.55 متر مربع از ملک در تعریض معبر 6  *---*

متري اصالحی  می باشد

: ملک متشاگی
: برابر مشاهدات بیرونی و سوابق ملکی موجود در شهرداري به صورت

ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر  یکباب خانه در 2 واحد مسکونی  و سند فاقد مساحت 
و برابر کروکی ثبتی  موجود در پرونده فنی به  مساحت عرصه 160.82 متر مربع است

  اعیان برابر سوابق گزارش با قدمت سال 1356 می باشد *-*
(طبق کروکی ثبتی  به سطح 13.51 متر مربع در ضلع شمال مربوط به فاضلکش متروکه 

عمومی بوده که در تصرف  پالك قرار  داشته و بر روي آن اعیان به صورت سوریس بهداشتی 
به سطح 14 متر مربع احداث گردیده است.)

در خصوص اعیان فاقد جواب و بالمانع از شهردراي می باشد *---*
شاکی با ارائه شکایتی مبنی بر اینکه متشاکی با احداث سرویس بهداشتی منزل  *----*
خود در معبر عمومی که منجر به بسته شدن معبر گردیده که باعث بروز مشکل براي 
خریداران ملک وي و عدم قبول معبر با وضع موجود و بر هم خوردن معامله وي براي 

چندمین بار ، به شهرداري مراجعه نموده است
باستناد خط پروژه شماره 1797 به  سطح 10.27 متر مربع  از ملک مذکور در  *----*

تعریض معبر 6 متري اصالحی  می باشد
ضمنا سرویس بهداشتی توسط متشاگی در معبر عمومی به سطح 14 متر مربع  *------*
به صورت کامل در مسیر می باشد و با توجه به این بنا معبر عمومش بن باز ، به صورت بن 

 بست در وضع موجود تبدیل گشته است
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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
140929 مورخ 1399.07.22 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5.628.500.000 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 1,125,700,000(یک میلیارد و  یکصد و  بیست و  پنج میلیون و 

 هفتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 112.57  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/06 3/99/26373 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
ولیعصر  
پشت 

مجتمع 999
 واحدي

3-3-10439-22-1-0-0 31
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 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1397 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

1.62  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان ارائه شده برابر تصویر سند مالکیت ششدانگ عرصه و اعیان بمساحت 135.70  - -

. متر مربع
داراي بالمانع شماره   3/33/78643  - 92/02/22 بصورت قطعه زمین غیر محصور  و  - -

. فاقد اعیان از شهردراي میباشد
وضع موجود بدون مجوز شهرداري  اقدام به احداث بنا بصورت سه باب مغازه با اسکلت  - -
بتنی  با قدمت 1397 نموده  اند . (یک باب بصورت نانوایی و یک باب بصورت خرازي در حال 

 بهره برداري است )
طبق نقشه بردراي ارائه شده بمساحتهاي   1 - 22.49  متر مربع  . 2  -  22.29 متر مربع  - -

 .  .  3  - 67.79 متر مربع . است
 .  داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري - -

قرار  دارد و اعیان خارج از تراکم   (R112) بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی - -
 . است

در خصوص موارد مذکور داراي راي تخریب از کمیسیون تجدیدنظر ماده صد بشماره  - -
22243  مورخ 97/12/11  میباشند و برابر دادنامه شماره 701356  مورخ 98/04/18  شعبه 9

 .  دیوان عدالت اداري  , راي به توقف عملیات اجرایی صادر گردیده است
طبق خط پروژه پیوست بشماره 1149 بسطح حدود 1.62 (به عمق حدود 15 سانتیمتر) در   -

 . تعریض کوچه 12 متري قرار دارد
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر افزایش بناي 
به مساحت 51.52 مترمربع و تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 66.5 مترمربع، 
افزایش تعداد مغازه هاي از دو به چهار باب و احداث بالکن به مساحت 53.88 

مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی 
که تحت شماره ش ر-32878 مورخ 99/03/06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 

گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، و نظریه کارشناسی به شماره ش 
ر-142986 مورخ 99/07/24  مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 21،713،600،000 

ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 4,342,720,000(چهار میلیارد و  سیصد و  چهل و  دو 
میلیون و  هفتصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید. ضمناً در خصوص 
مغازه شماره پنج به مساحت 21.05 مترمربع به لحاظ عدم رعایت اصول و ضوابط 
شهرسازي و داشتن شاکی به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداري راي به 

تخریب صادر و اعالم می دارد.

جریمه 195.95  0
 

3100000  , 1397
 , 1399

افزایش تعداد واحد 1399/07/30 3/99/26374 بدوي شهید  
انصاري 
خیابان  
 ارشاد

3-3-10072-17-1-0-0 316

در خصوص پنج واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 775,000,000

(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 125  2
 

3100000  , 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

توضیحات بازدید   احتراماً
جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی بشماره 3/97/134  مورخ 97/10/24    با کاربري -
 M112    (مختلط) بصورت 2 باب مغازه )30% از کل زیربناي مسکونی تجاري  و 50%  بالکن و

 پیلوت جهت تامین
 . دو واحد پارکینگ مورد نیاز با زیربناي کلی  181.97 متر مربع صادر گردیده است -

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي  -
 . تخلف بشرح زیر است

 %تراکم زمان پروانه  =  همکف  65%    - - طبقات  325 -
 . مورد استفاده موجود = = همکف 100 %    - طبقات در حد  -

افزایش بنا و افزایش تعداد مغازه هاي از 2 باب به 5 باب  .  بسطح 72.57  متر مربع  - 1
  . بصورت  توسعه بناي تجاري و بسطح 66.5 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري است
اضافه بنا بصورت احداث بالکن بسطح 53.88  متر مربع . (مربوط به مغازه هاي شماره 1   - 2

 ( تا 4
 .  داراي 5  واحد کسري پارکینگ تجاري -3

الزم بذکر است که  داراي شکایت از پالك همسایه حد شرقی مبنی بر اجراي ساختمان  - -
 . جلوتر از بناي همجوار مربوط به مغازه شماره 5  بسطح 21.05 متر مربع  میباشد

 . مغازه شماره 5 داراي درب ورودي  از قسمت پخ میباشد -
 . در صورت حذف مغازه شماره 5 نیز تعداد 5  واحد کسري پارکینگ خواهد داشت -

 . قدمت احداث مغازه شماره 5 (داراي شکایتی ) سال جاري 1399 میباشد -
 . فاقد گزارش ناظرین ساختمان در بایگانی فنی - 

همچنین داراي تصمیم  اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 23870  مورخ  -
 . 1398/10/11   در خصوص اعالم مساحت هاي دقیق  تخلفات صورت گرفته میباشد

 . مورد درخواست گواهی عدم خالف - 
  . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

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

فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات و طبقه مازاد ضمن کاهش متراژ از 84.35
 به 81.32 مترمربع بر اساس آخرین گزارش شهرداري منطقه سه، ضمن رد اعتراض، 
راي بدوي مبنی بر جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري به مبلغ 444,980,000(چهارصد و  چهل و  چهار میلیون و  نهصد 

و  هشتاد هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 81.32  2
 

1200000  , 1389
 , 1392

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 3/99/26375 تجدید 
نظر

 
بلوارخرمشه
ر کوي باران 
نبش کوچه 

یاران

3-3-10459-12-1-0-0 31
7

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي و با توجه به حکم جریمه بابت مغازه، 
به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ 
تجاري و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 

310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

درخصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی راي بدوي باستناد تبصره 5 ماده صد 
قانون شهرداري و جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال 

تایید میگردد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه یک با عنایت 
به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 
معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 

دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 135940  مورخ 99/07/15  
ارزش سرقفلی به مبلغ 1.787.000.000  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 357,400,000(سیصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  چهارصد هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 35.74  0
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 274 به تاریخ 88/12/16 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی و انباري در زیر 

شیروانی  با زیربناي 249.90 مترمربع می باشد
 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و ساختمان در حال بهره برداري می باشد *---*

در خصوص توسعه بنا داراي سوابق گزارش و آراي کمیسوین ماده صد به شرح  *-----*
: زیر می باشد

 . افزایش ارتفاع پارکینگ به سطح 74/75متر از 2/4متر به 3/35متر -1
اضافه بنا سطح 23/15 مترمربع . ( در مجموع همکف و طبقات - هر طبقه به سطح 7.72  -2

 متر مربع   )
احداث کنسول به سمت معبر  به سطح 5/90 مترمربع ( در مجموع دو طبقه - هر طبقه  -3

 2.95 متر مربع )
در راي صادره کمیسیون ماده صد در خصوص افزایش ارتفاع پارکینگ ، مالک با   *----*
اخذ تعهد ثبتی به لحاظ عدم رعایت ارتفاع پارکینگ که همیشه بعنوان پارکینگ استفاده 

نماید

: با توجه به نقشه برداري ارائه شده  داراي تخلفات زیر بنایی به شرح زیر می باشد *-*
توسعه بنا همزمان ساز در همکف به سطح 3.68 متر مربع -1

تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 35.74 مترمربع ( سال تخلف  1395 -2
(  

توسعه بنا همزمان ساز در طبقه اول به سطح 3.50 متر مربع که از این مقدار به سطح 0.1  -3
  متر مربع در خصوص کنسول به شارع احداثی می باشد

توسعه بنا همزمان ساز در طبقه دوم به سطح 3.50 متر مربع که از این مقدار به سطح 0.1  -4
  متر مربع در خصوص کنسول به شارع احداثی می باشد

تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مسکونی به کسر مساحت راه پله در پروانه به سطح  -5
 65.74 متر مربع ( سال تخلف  1392 )

(از این مقدار به سطح 3.05 متر مربع کنسول به شارع و به سطح 12.80 متر مربع به صورت   
تراس غیر مسقف اختصاصی می باشد )

افزایش تعداد واحد مسکونی از 2  به 3 واحد -6
برابر ضوابط پروانه ملزم به تامنی 2 واحد پارکینگ مسکونی بوده که با توجه به تامین  -7

یک واحد ، داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
با توجه به احداث یک باب مغازه داراي سکواحد کسري پارکینگ تجاري بوده و نظر به  -8
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احداث مغازه در محل تامین یک واحد پارکینگ مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ 
 تجاري دیگر و در مجموع داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.83 متر مربع و در   -9
مجموع طبقات  به سطح 4.07 مترمربع  ( در طبقه اول و دوم هر کدام به سطح 0.67 متر 

مربع و در طبقه سوم به سطح 2.73 متر مربع  )
 ملک فاقد راه پله به بام می باشد -10

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10 متر  *--*
( 

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم کم *--*
 M114 و قسمتی R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 49.20 % ------  *------*
% استفاده کنونی  58.77

تراکم مجاز : 120%   -------  مورد استفاده زمان پروانه 104.98 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  200.84

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----------*
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره3/99/26005 به تاریخ 99/06/22 در 

: خصوص سال وقوع تخلف باستحضار می رساند
در متن گزارش سال وقع تخلف تبدیل پیلوت به تجاري 1395 اعالم شده ، اما سهوا در فرم 

 تحلیل خالف 1398 ثبت شده است
بر همین اساس اشتباه تایپی اصالح و سال وقوع تخلف 1395 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

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 61,205,760(شصت و  یک میلیون و  دویست و  پنج هزار و  

هفتصد و  شصت) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/08 3/99/26376 بدوي امین  
الضرب  

اعتماد - بن 
شهید ربانی

3-2-10071-54-1-0-0 31
8

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 61  - 93/07/29 بصورت 3.5  طبقه   -

 در 3  واحد مسکونی  بهمراه انباري در زیرشیروانی
 . با زیربناي کلی 328.96  متر مربع  صادر گردیده است -

 . عملیات ساختمانی باتمام رسیده و در حال بهره بردراي میباشد -
طبق نقشه بردراي ارائه شده داراي کاهش بنا در همکف بسطح  0.56 متر مربع - طبقات  -
 . اول و دوم هر کدام بسطح 0.09  متر مربع و زیرشیروانی بسطح 3.75  متر مربع است

جانمایی پارکینگ بر اساس پروانه صادره رعایت شده , اما بدلیل تغییر در اجراي  فرم راه  -
پله و جابجایی ستون , راه عبور پارکینگ شماره 2  رعایت نگردیده  که موجب کسري یک 

  . واحد پارکینگ گردیده است
. مورد درخواست گواهی عدم خالف -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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
 0
 

1800000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی 1399/08/05 3/99/26389 بدوي بلوار امام 
علی کوچه 
شهید هادي 
 ناصح دلبر

3-1-10192-494-1-0-0 319

با توجه به قدمت بنا(1355)قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد. ردتخلف 50  0
 

55000  , 1355 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص احداث بناي مسکونی در حد تراکم به متراژ 65 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 120717مورخ 99/06/29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر 
تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 4 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
2,138,910(دو میلیون و  یکصد و  سی و  هشت هزار و  نهصد و  ده)  ریال صادر و 

اعالم می نماید. 

جریمه 65  0.1
 

329063  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید :احتراماً
پالك ارائه شده توسط متقاضی بر اساس سند مالکیت افرازي (صادره سال 1372 ) ششدانگ 

.یکباب خانه و محوطه با عرصه بمساحت  368  متر مربع (طبق سند)
مشتمل بر دو باب ساختمان یک اشکوبه مجزا در دو واحد مسکونی در حال بهره برداري . 
یک باب بمساحت حدود 65 متر مربع  با قدمت سال 1355 و باب دیگر بمساحت حدود 50 

 . متر مربع با قدمت  سال 1386 که بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است
طبق نقشه برداري ارائه شده مساحت موجود عرصه بسطح 373.80 متر مربع است که 
بسطح 5.80 مترمربع بیشتر از سند مالکیت است . (حدود ابعاد موجود با سند مالکیت 

 مطابقت ندارد )
همچنین حد شرق برابر سند مالکیت  به پالك ثبتی  متصل گردیده که در تعریض بلوار امام 
علی قرار گرفته و در وضع موجود متصل به پیاده رو است .  (نیاز به اصالح سند از طریق 

 اداره ثبت قبل از پروانه احداث بنا میباشد )
 . قرار دارد   R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی

 سطح اشغال مجاز ؛ 60 %   - مورد استفاده  ؛ 36.58 %  (عرصه بکسر عقب نشینی از سند )
. اعیان داخل تراکم است

 . یک واحد پارکینگ مورد نیاز بصورت روباز در محوطه رعایت میگردد
طبق خط پروژه پیوست بشماره 1413 بسطح حدود 53.65 متر مربع از وضع موجود عرصه 
 . (که حدود 1 مترمربع از اعیان ساختمان جدید ساخت ) در تعریض کوچه 6 متري قرار دارد
ضمناً  پالك مورد درخواست  بر روي خط پروژه مذکور بسطح تقریبی  4.55 متر مربع در 

ضلع شرقی داراي فاصله از خط معبر 45 متري میباشد . (در خصوص مالکیت و مقدار آن نیاز 
 به اضهار نظر کارشناسان مربوطه است )

 . مورد درخواست استعالم موقعیت مکانی 
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

319

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداث یک 
باب مغازه  با بالکن و محوطه تجاري،بدون مجوز شهرداري ، به منظور بررسی اصول 

ثالثه و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 144364 مورخ 

99/07/28 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا ي 
احداثی مورد نظر و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 604.516.000  ریال و با توجه به 
اینکه نظریه  کارشناسی مغایرتی با اوضاع و احوال قضیه نداشته و به دلیل عدم 

ضرورت ارجاع امر به هیات سه نفره ، ضمن رد اعتراض مالک به نظریه فوق الذکر، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 120,903,200(یکصد و  بیست میلیون و  نهصد و  سه هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 77.81  0
 

1800000  , 1393 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1399/08/03 3/99/26393 بدوي بلوار امام  
علی(ع) 
پشت 

نمایشگاه 
   اهورا

3-1-10205-565-1-0-0 320
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق خط عادي  بصورت یک قطعه زمین **--**
:نسقی بمساحت عرصه 73متر مربع که در بازدید از ملک  وضع موجود بشرح  زیر می باشد

برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس نقشه **--**
بردارمساحت عرصه وضع موجود  بمساحت 71.85مترمربع می باشد که اقدام به احداث یک 

باب مغازه مکانیکی( باتوجه به چال موجود در محوطه )
در طبقه همکف با سربندي چوب وحلب با قدمت سال 93 و ارتفاع 3 متر ، فاقد  **--**
تابلو و فعالیت به  مساحت 45.08مترمربع نموده است که 1.66 متر مربع از این مقدار به 

 .صورت راه پله فلزي دسترسی به بالکن می باشد
داراي بالکن از مصالح چوب و آهن به مساحت 5.96متر مربع در حد یک سوم که **--**
2.94 متر مربع از این مقدار به صورت سرویس بهداشتی می باشد.عملیات ساختمانی در 

 .مرحله بهره برداري  می باشد
عرصه باقیمانده بمساحت 26.77متر مربع  بعنوان محوطه تجاري (محوطه **--**

.تعمیرگاه) استفاده می شود
با توجه به ضوابط جدید پارکینگ فاقد کسري پارکینگ می باشد.(رعایت یک  **--**

واحد پارکینگ در  فضاي مسقف مغازه می گردد)
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه جدید می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 692 پیوست ملک فاقد عقب نشینی از مسیر 25متري **--**
 حد شرق و خارج از حریم برق فشار قوي می باشد

 و کوچه 10متري عبوري بر اساس طرح اصالح و حذف گردیده است**--**
کاربري ملک بر اساس طرح جدید  39.7مترمربع از عرصه فاقد کاربري ،4.25متر **--**

 مابقی به مساحت27.9مترمربع r112 مربع با کاربري مسکونی
.حریم خطوط انتقال نیرو می باشد g312 با کاربري**--**

کاربري زمان احداث بنا بر اساس طرح تفضیلی قدیم 67.6مترمبع حریم و مابقی **--**
.4.25مترمربع مسکونی می باشد

.سطح اشغال موجود ملک 62.74مترمربع می باشد**--**
مراتب با توجه به تصمیم شماره 13750مورخ 94/07/18 کمیسیون ماده صد به **--**

.حضور تقدیم میگردد
در حال حاضر مجدداً با توجه به تصمیم شماره 24740مورخ 99/03/31 کمیسیون **--**

 ماده صد در خصوص حریم انتقال نیرو
توضیحاً به عرض می رساند ملک فوق چنانچه در گزارش نیز منعکس گردیده است **--**

خارج از حریم برق فشارقوي می باشد
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اما با توجه به کاربري در نظر گرفته شده در طرح تفضیلی (حریم سبز انتقال نیرو) **--**
 بخشی از  ملک  در این کاربري قرار گرفته است که تغییر کاربري

آن قسمت با توجه به کاهش حریم برق نیاز به طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 **--**
.می باشد و با توجه به نسقی بودن این امالك در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد

.نقشه با بزرگنمائی خط پروژه ارائه گردید**--**
39.7مترمربع از ملک در طرح قدیم در کاربري حریم که در طرح جدید فاقد **--**

.کاربري وبا توجه به مسکونی مجاور در کاربري مسکونی قرار دارد
.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 56,962,500
(پنجاه و  شش میلیون و  نهصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال در این بند عینا 

تأیید می گردد .

جریمه 183.75  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/10 3/99/26396 تجدید 
نظر

دیانتی کوي 
طالقانی 
کوچه تقی 
زاده کوچه 
8 کتري 
 فرعی دوم

3-3-10153-406-1-0-0 321

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 128100 مورخ 99/7/7 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 

صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 564,200,000(پانصد و  شصت و  چهار میلیون و  دویست هزار )  ریال صادر و 

اعالم میگردد . 

جریمه 91  2
 

3100000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 
قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 

میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  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 415,152,000
(چهارصد و  پانزده میلیون و  یکصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال در این بند عینا تأیید 

می گردد .

جریمه 89.28  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/10 3/99/26396 تجدید 
نظر

دیانتی کوي 
طالقانی 
کوچه تقی 
زاده کوچه 
8 کتري 
 فرعی دوم

3-3-10153-406-1-0-0 321
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  : اصالح گزارش
احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 

 105 متر مربع می باشد
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت  و با مصالح بتنی   *----*

 می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سقف آخر( طبقه سوم )   می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1399می باشد *------*
 R112  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 421 فاقد عقب نشینی در کوچه 10 متري اصالحی می  *------*
 باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 86.67 -1
همکف به سطح 78.75 متر مربع در حد تراکم و به سطح 12.25 متر مربع داراي خارج  *-*

تراکم می باشد
 % تراکم مجاز 100 % ------ مورد استفاده :  260 -2

در طبقات اول و دوم  به سطح 105 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح 77 متر  *--*
 مربع به صورت خارج تراکم می باشد

طبقه سوم به صورت یک طبقه مازاد بر ضوابط به سطح 91 متر مربع *----*
رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد و داراي یک واحد کسري پارکینگ  *----*

 مسکونی  می باشد
  رعایت حیاط خلوت سراسري به عمق 2 متر می گردد *-----*

در مرحله اجراي سقف اول داراي سوابق گزارش بوده که با توجه به گزارش کارشناس  *--*
رسمی دادگستري نسبت به پیشرفت فیزیکی ساختمان تا اتمام سقف آخر ، برابر تصمیم 

 کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/25627 به تاریخ 99/05/11
پرونده به شهرداري بازگشت داده شده تا گزارش بهنگام تهیه و ارائه گردد

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

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-139660 مورخ 99/07/21 در اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز ثبت گردیده و داللت بر منطقی و عادالنه بودن ارقام ضریب K در راي 
تجدیدنظر دارد، لذا در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات  به استناد تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
500,430,000(پانصد میلیون و  چهارصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 119.15  1.25
 

3360000  , 1394 پیشروي خارج از 60 درصد 
طول زمین

1399/09/02 3/99/26400 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار شهید  
انصاري-ولی
عصر  ك 
وحدت - 
فرعی اول

3-3-10507-67-1-0-0 32
2

در خصوص تراکم اعطایی، با توجه به مراتب فوق، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 121,665,600

(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  ششصد و  شصت و  پنج هزار و  ششصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 72.42  0.5
 

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

سقف تراکم

در خصوص افزایش تعداد واحد نیز راي تجدیدنظر به قوّت خود باقیست. ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ، با توجه به مراتب فوق، به استناد تبصره 5 
ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1.25 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  1.25
 

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

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

توضیحات بازدید احتراماً  پالك تعرفه شده داراي  پروانه ساختمانی نسقی  بشماره 181مورخ **--**
1393/12/28 بصورت 4.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي کلی 421.83 متر مربع

که  با  استفاده از سقف تراکم اعطایی بسطح 72.42 متر مربع  و با در نظر گرفتن 5**--**
.% تشویقی آسانسور صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري  بوده و عرصه عقب نشینی در تملک قرار **--**
:دارد برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در همکف بسطح  25.37 متر مربع .(2.7 -1
مترمربع بارانداز جهت تامین پارکینگ )

اضافه بنا خارج از تراکم و 60% طول مجاز در مجموع  طبقات اول تا چهارم بسطح حدود   -2
90.68 متر مربع  (هر طبقه بسطح حدود 22.67 متر مربع)
. افزایش سطح راه پله به بام بمساحت 3.10 متر مربع -3

در طبقات اقدام به تبدیل واحد از  از 2 واحد به 4 واحد مسکونی نموده اند که  با توجه به -4
بخشنامه شماره 16مورخ 97/08/26معاونت شهرسازي

تعداد واحد  از یک واحد به دو واحد افزایش یافته است  بنابراین فقط تعداد واحد افزایش  
یافته به کمیسیون اعالم گردیده است.(فقط آجر چینی انجام شده است)

.داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -5
 اضافه بناي سقف تراکم بسطح 72.42 متر مربع -6

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

32
2

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 376,603,500(سیصد و  هفتاد و  شش میلیون و  ششصد و  سه هزار و  پانصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 80.99  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/12 3/99/26402 بدوي خ   
الهیجان خ 
جانبازان-رو
بروي کوي 
آزاد آج 

بیشه-بلوار 
 امام رضا

3-3-10357-344-1-0-0 32
3
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/99/1 به تاریخ 99/01/28 به صورت 2.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 411.08 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 24.21 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول الی دوم به سطح 48.42 مترمربع ( هر طبقه به سطح 24.21  -2

مترمربع )
توسعه انباري در زیرشیروانی  به سطح 6.05 متر مربع -3

توسعه راه پله به بام در زیر شیروانی  به سطح 2.07 متر مربع -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 0.24  -5

مترمربع (هر طبقه به سطح 0.12 متر مربع  )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به تاریخ 99/07/01 
 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 69.98 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  83.25

تراکم مجاز : 140 % ------  مورد استفاده زمان پروانه 139.96 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  166.50

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*
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مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف 

به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.
رعایت عقب 

نشینی
 0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی 1399/09/19 3/99/26404 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 

هالل احمر 
ك فرشته 
فرعی اول 
دست راست

3-3-10447-20-1-0-0 32
4

در خصوص مازاد بر تراکم به مساحت 0.35 مترمربع، به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,085,000

(یک میلیون و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 35.  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت توسعه بناي مسکونی، 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 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 5,989,200(پنج میلیون و  نهصد و  هشتاد و  نه هزار و  

دویست) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 19.32  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 177.18 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی  به صورت یک باب منزل ویالیی بر روي کرسی با مصالح بتنی  *----*
 می باشد

 ساختمان در حال بهره برداري می باشد *-----*
در خصوص اعیان به صورت یک باب خانه ویالیی به مساحت 71.50 متر مربع و  *------*
25 متر مربع به صورت انباري داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به سال 1384

  می باشد
در سال 1397 اقدام به توسعه بنا به سطح  19.67 متر به صورت مسکونی  *-------*

 نموده است
وضع موجود به صورت یک باب خانه ویالیی به سطح 116.17 متر مربع می  *--------*

 باشد
باستناد خط پروژه شماره 941 به سطح 12.56 متر مربع در تعریض معبر 12  *---------*

 متري واقع شده که از این مقدار به سطح 11.16 متر مربع از اعیان می باشد
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 70.57 -1

همکف  با توجه به توسعه بناي جدید به سطح 19.32 متر مربع در حد تراکم و به سطح  *-*
 0.35 متر مربع داراي خارج تراکم می باشد

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی در فضاي باز می گردد *---*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

داراي راي غیابی به شماره 3/99/26200 به تاریخ 99/07/19 مبنی بر تخریب بنا  *------*
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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت بناي داخل تراکم به مساحت 10.6 متر مربع ضمن نقض راي بدوي ، راي به 

جریمه به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف بمبلغ  
1,918,800(یک میلیون و  نهصد و  هجده هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم 

میگردد .

جریمه 10.66  0.1
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 3/99/26415 تجدید 
نظر

کمربندي 
خرمشهر  
پاییزان پل 
سنگی  
روبروي 
زمین 

جفرودي  
جنب امالك 

حجت

3-3-10217-247-1-0-0 32
5

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 
دادگستري طی نظریه شماره 142973 مورخ 99/7/24 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 14/644/200/000 ریال اعالم گردید ، لذا ضمن نقض راي بدوي 
، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 2,928,840,000(دو میلیارد و  نهصد و  بیست و  هشت میلیون 
و  هشتصد و  چهل هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 191.26  0
 

850000  , 1388
 , 1398

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

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1  برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 
قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 21,250,000(بیست و  یک میلیون و  

دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

850000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی  تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت  ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 762.50 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه موجود  758.40**--**
مترمربع می باشد و  از بابت ساختمان ویالئی به مساحت 112.2مترمربع و سه باب مغازه به 

 مساحت 18.45و18.45و27.10مترمربع
(مجموعاً 64مترمربع تجاري )بدون کسري پارکینگ داري راي کمیسیون تجدید  **--**

.نظر به شماره 19651مورخ 86/11/10مبنی بر جریمه می باشد
همچنین بابت 180.55مترمربع عرصه که به عنوان پارکینگ آژانس مورد بهره **--**

برداري قرار می گرفته است با توجه به نامه شماره 6700مورخ 87/04/18کمیسیون ماده صد 
 با توجه به اینکه در عرصه مزبور ساخت وسازي صورت نگرفته است
 .موضوع را قابل طرح در کمیسیون ماده صد ندانسته است**--**

 در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده  ونقشه برداري وضع موجود ارائه شده**--**
وضع موجود مشتمل بر ساختمان ویالئی به مساحت 112.2مترمربع و چهار  باب  **--**
مغازه با مجموع مساحت 82.76مترمربع می باشد که در قسمت حیاط جنوب غربی که قبال 

 به عنوان پارکینگ بوده
در حال احداث یک دستگاه ساختمان مسکونی نیمه کاره با اسکلت بتنی  به **--**
 مساحت 164.5مترمبع می باشد که در مرحله اجراي سقف اول متوقف گردیده است و

و با سایبان  حلبی محوطه پشت پیلوت به سطح 18.5متر مربع مسقف گردیده که  **--**
مجموعا با ارتفاع 3متر به مساحت 183 مترمربع به صورت باشگاه ورزشی با ورودي مجزا و 

.مستقل  استفاده می گرددوبا دستور قضائی پلمپ شده است
در بازدید مجدد تابلو جمع آوري گردید و نقشه به صورت مسکونی ارائه شده  **--**
است ( با توجه به پلمپ بودن ملک امکان بازدید از داخل ملک میسر نگردید و هرگونه 

استفاده مغایر قابل بررسی د رکمیسیون ماده صد خواهد بود)
112قرار r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**

(%دارد.(120-60
بنابراین 18.76مترمربع توسعه بناي تجاري بدون مجوز مازاد بر تراکم دارند(یک **--**

باب مغازه تعویض روغنی)
مساحت پیلوت احداثی به صورت ساختمان جداساز به سطح 172.5 مترمربع (18.5**--**
سایبان و مابقی154 مترمربع پیلوت )در تعریض کوچه 10متري آتی در حد غرب قرار دارد و 

.مابقی به سطح 10.6مترمربع داخل تراکم می باشد
با توجه به اینکه طبقه اول اجرا نشده است پس از ادامه عملیات مابقی اعیان **--**
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.گزارش خواهد شد
با توجه به عقب نشینی اعیان سطح اشغال موجود ملک پیش از عقب نشینی  **--**

.49.83% و مجاز 60% می باشد
در طرح جدید و مسکونی با تراکم متوسط در طرح قدیم  می   r112 کاربري عرصه**--**

.باشد
با توجه به خط پروژه شماره 731 به مساحت 362.5مترمربع از ملک در تعریض **--**

کوچه 10متري آ تی در حد غرب و خیابان 20متري اصالحی در حد جنوب قرار دارد
که از مقدار فوق  172.5مترمربع اعیان جدید ساز 43.5مترمربع اعیان مغازه هاي **--**

 .داراي سابقه و 8.5مترمربع مغازه توسعه داده شده می باشد
.یک واحد کسري پارکینگ بابت یک باب مغازه جدیدالحداث دارند**--**

ساختمان جدیدالحداث  با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 98  و مغازه با مصالح **--**
.بلوکی وقدمت سال 88 می باشد

از بابت موارد فوق پرونده در کمیسیون ماده ************-----***********
صد مطرح و مطابق نظریه کارشناسی در خصوص1رزش سرقفل تجاري باشگاه و یک باب 

 مغازه
منجر ه صدور راي جریمه در خصوص مغازه +باشگاه ورزشی و کسري پارکینگ **--**

 گردیده است بنابراین گزارش اصالحی در خصوص
باشگاه به مساحت   164.5مترمبع و  سایبان  حلبی محوطه پشت پیلوت به سطح **--**
18.5متر مربع مسقف  که مجموعا با ارتفاع 3متر به مساحت 183 مترمربع به صورت ورزشی 

.می باشد
بنابر این عالوه بر کسري پارکینگ تجاري یک باب مغازه براي مساحت 183**--**
مترمربع باشگاه دو کسري پارکینگ تجاري دارند.(مجموعا سه کسري پارکینگ)

گفتنی است در نظریه کارشناس رسمی مساحت باشگاه 172.5مترمربع درنظر **--**
. گرفته شده است که مساحت درست 183مترمربع می باشد

.مراتب جهت گزارش پلیس ساختمان 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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1/5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 123,750,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه 

هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/05 3/99/26416 بدوي انصاري 
پشت 

نیروگاه ك 
اول روبروي 
باشگاه 
ورزشی

3-3-10091-37-1-0-0 32
6

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 147749مورخ 
99/8/3و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 34,957,200(سی و  چهار 
میلیون و  نهصد و  پنجاه و  هفت هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد  در 

خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه 
مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می 

باشد

جریمه 123.12  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 231.53 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی  با مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

 R121  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
باستناد خط پروژه شماره 410 به سطح  21.20 متر مربع از عرصه در حد شمال  *------*

 در تعریض معبر 10 متري می باشد
واقع شده  R 121 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 65 % ---- مورد استفاده : 58.53 -1

همکف به سطح 123.12 متر مربع در حد تراکم می باشد ( از این مقدار به سطح 15 متر  *-*
مربع سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد )

 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *--*
با توجه به تامین پارکینگ در زیر سایبان احداثی ، در صورت تائید سایبان ، کسري   *---*

پارکینگ ملغی اعالم می گردد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

32
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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 ضریب1/5 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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/05 3/99/26417 بدوي خ شهداء 
انتهاي ك 
متحدین 
انتهاب ك 

29

3-3-10133-157-1-0-0 32
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 146475 مورخ 
99/7/5 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 68,041,900(شصت و  

هشت میلیون و  چهل و  یک هزار و  نهصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 219.49  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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  مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 242,482,000(دویست و  چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  دو هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.11  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/05 3/99/26417 بدوي خ شهداء 
انتهاي ك 
متحدین 
انتهاب ك 

29

3-3-10133-157-1-0-0 32
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  بصورت یک قطعه زمین نسقی  برابر با فرووشنامه 
عادي ارائه شده به مساحت عرصه 150 متر مربع  و برابر با نقشه برداري ارائه شده  به 
مساحت عرصه   133/29مترمربع می باشد و مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا 

بصورت
دو   طبقه بر رو ي پیلوت با نوع اسکلت بتنی و با زیر بناي کل 258/6 وبا  قدمت سال     
1398را نموده است .عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري و اجراي نما میباشد که 

 : زیربناي آن شامل
 . همکف بصورت پیلوت وراه پله بازیربناي 86/2  مترمربع  -1

طبقات اول ودوم بصورت دو واحد مسکونی با زیربناي 172/4  مترمربع ( هرطبقه 86/2   -2
 . مترمربع ) وفاقد راه پله به بام می باشد

ضمنا برابر خط پروژه پیوست بشماره 2101  کوچه بصورت 8 متري ورعایت عقب نشینی 
 . گردیده وفاقد عقب نشینی می باشد

 قرار دارد R112 ملک درپهنه 
سطح اشغال همکف 70% مورد استفاده 64/67% وتراکم طبقات  پایه 100%  مورد استفاده 

 129/34% که از کل بناي احداثی بسطح 39.11 مترمربع مازاد برتراکم و
بسطح 133.29  مترمربع درحد تراکم می باشد. که از کل بناي احداثی بسطح 39/11  

 مترمربع مازاد برتراکم و
بسطح 219/49  مترمربع درحد تراکم می باشد

 . براي دو واحد مسکونی براساس ضوابط جاري کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند
 حالیه با توجه به اخطاریه ناحیه دو منطقه 3  درخواست

 . پرداخت خالف آنرا دارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر بابت 
اضافه بناي همکف به مساحت 40.21 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هر 
یک به مساحت 78.21 مترمربع ( شامل پیش آمدگی به سمت معبر در هر طبقه به 

مساحت 18.92 مترمربع )، اضافه بناي طبقه پنجم به مساحت 110.05 مترمربع (شامل 
پیش آمدگی به سمت معبر به مساحت 18.92 مترمربع و عدم رعایت عقب سازي به 

مساحت 31.84 مترمربع )، تبدیل راه پله به بناي مفید در طبقات اول تا پنجم جمعاً به 
مساحت 29.05 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 39.64 مترمربع،  با عنایت به 

محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض 

راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 
2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,467,036,000(چهار میلیارد و  چهارصد و  شصت 

و  هفت میلیون و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 531.79  2.5
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 3/99/26422 تجدید 
نظر

ارشاد  
بهار3 بن 
بهار

3-3-10086-6-1-0-0 32
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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 343,996,800(سیصد و  چهل و  سه 

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

جریمه 204.76  0.5
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 56 مورخ 96/03/08  در 5/5 طبقه ( با 
احتساب 10 واحد مسکونی و سقف تراکم اعطایی بسطح 204/76 متر مربع و انباري در 

  زیرشیروانی)
به مجموع زیربناي 1218/29 متر مربع صادر گردیده است. که مجددا در تاریخ 97/03/01 به 

مدت یک سال دیگر تمدید گردیده است
عملیات ساختمانی  در حد اتمام اسکلت و شروع سفت کاري می باشد و  برابر پالن نقشه  

:برداري ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم  به سطح 40/21 متر مربع-1

در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 312/84 متر مربع -2
(هر طبقه بسطح 78/21 متر مربع) می باشد که از این مقدار بسطح 18/92 متر مربع توسعه 

 بنا
بصورت پیش آمدگی غیر مجاز بسمت معبر (در مجموع 4 طبقه بمساحت 75/68 متر مربع) 

می باشد
در طبقه پنجم داراي اضافه بنا بمجموع 110/05 متر مربع می باشد که از این مقدار بسطح  -3

18/92 متر مربع بصورت پیش آمدگی غیر مجاز بسمت  معبر و بمساحت 31/84
متر مربع بصورت عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم و بسطح 59/29 متر مربع بصورت 

توسعه بنا می باشد
در طبقات اول تا پنجم هر طبقه بسطح 5/81  متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در  -4
طبقات اول الی پنجم در مجموع بسطح 29/05 متر مربع) به فضاي مفید واحد هاي مسکونی 

.تبدیل شده است
بمساحت 39/64 متر مربع در زیرشیروانی توسعه بنا دارد (از این مقدار بسطح 5/72 متر  -5
مربع بصورت توسعه انباري ها مازاد بر مقدار 5 متر مربع می باشد و بسطح 23/37 متر مربع 

بصورت احداث
راه پله به بام باالي زیرشیروانی می باشد)

به دلیل  عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 204/76 متر  -6
.مربع داراي اضافه بناي تراکمی می باشند

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ است بدیهی است تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی - 7
پس از اجراي کامل ساختمان (کف سازي ،اجراي درب ها و ...) در زمان پایانکار انجام خواهد 

پذیرفت
سطح اشغال مجاز برابر با 59/49% و سطح اشغال مورد استفاده در همکف 77/61% می -8

باشد

32
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



تا این مرحله فضاي سبز اجرا نگردیده و اجراي کامل آن در زمان پایانکار الزامی است-9
ارتفاع پیلوت تا این مرحله برابر با 3/70 متر می باشد که اجراي آن به ارتفاع 2/40 متر  -10

در زمان پایانکار الزامی است
هیچگونه گزارشی از ناظر ساختمان در پرونده فنی و سیستم مشاهده نگردید-11
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند

.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد 
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 138233 مورخ 99/7/19 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی 

گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي 
به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 65,769,600(شصت و  
پنج میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 212.16  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 3/99/26425 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري 

پشت هالل 
احمر

3-3-10419-93-1-0-0 32
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حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد 

قانون شهرداري ها در خصوص بناي مازاد بر تراکم راي به پرداخت جریمه با ضریب 
1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 387,228,750(سیصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  

دویست و  بیست و  هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 99.93  1.25
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 806,232,500(هشتصد و  شش میلیون و  دویست و  سی و  دو هزار و  پانصد) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 104.03  2.5
 

3100000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 124.80 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت و با مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

طبقه بر روي  R112  --- 2 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  مسکونی  *-------*
پیلوت می باشد

با توجه طرح تفصیلی معبر 6 متري در حد جنوب حذف و باستناد گزارش  *--------*
 واحد خط پروژه امکان تهیه خط پروژه به دلیل نسقی بودن میسر نمی باشد

باستناد طرح تفصیلی ملک در حریم اداره اطالعات به سطح 33.40 متر  *---------*
مربع  از عرصه در حریم اداره اطالعات می باشد ( با توجه به بناي احداثی به سطح 33.40 

متر مربع از هر طبقه در حریم اطالعات واقع شده است )
واقع   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *- ----------*

: شده است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 83.36 -1

همکف به سطح 87.36 متر مربع در حد تراکم و به سطح 16.67 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 250.07 -2
در طبقات به سطح 124.80 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  83.26 متر  *--*

مربع به صورت خارج تراکم می باشد
 داراي  یک طبقه مازاد بر ضوابط به سطح 104.03 متر مربع  می باشد *---*

رعایت 3 واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

حیاط خلوت سراسري به عمق 0.54 سانت کمتر از حد مجاز در حد شرق می  *------*
 باشد ( عمق موجود حجد شرق 1.465 متر و عمق موجود حد غرب 2.66 متر )

با توجه به نحوه اجراي ساختمان ، فاقد اشرافیت می باشد ( بازشو  در طبقات  *-------*
 در محدوده عمق 2.60 متر 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 1,091,328,000(یک میلیارد و  نود و  یک میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت 

هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 162.4  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 3/99/26431 بدوي  
شهیدانصار
ي  پشت 

نیروگاه برق 
چهارم -بن 

بست 4

3-3-10093-64-1-0-0 33
0

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 141338 مورخ 99/7/22 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی 
گردد ، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با 

ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,135,532,000(دو میلیارد و  یکصد و  سی و 
 پنج میلیون و  پانصد و  سی و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 254.23  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 6 به 8 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 

شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/25 به تاریخ 98/03/09 به صورت 3.5 طبقه   ( یک طبقه مازاد 
تشویقی - طبقه سوم ) و در 6 واحد مسکونی با زیربناي 859.21 مترمربع می باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 40.60 متر مربع  ( با توجه به حذف سایبان و عدم محاسبه  -1

 آن در تراکم گیري زمان پروانه به سطح 6.02 متر مربع )
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 121.80 مترمربع ( هر طبقه به سطح 40.60  -2

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 238.78 مترمربع در طبقه چهارم -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز ( 5 مترمربع ) به سطح 0.16 مترمربع می باشد ( درآمدي )

توسعه  بنا در انباري زیرشیروانی به سطح 10.99 متر مربع -4
توسعه بنا در راه پله به بام به سطح  4.46 متر مربع -5

 افزایش تعداد واحد از 6 به 8 واحد مسکونی -6
با توجه به افزایش مساحت واحدها برابر ضوابط زمان صدور پروانه داراي یک واحد  -7

کسري پارکینگ  مسکونی  تزاحمی- درآمدي می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به شماره 10248  به 
 تاریخ 98/08/30  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*

نمی گردد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  60 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 59 % ------  *------*
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% استفاده کنونی  72.24
تراکم مجاز : 120%  + 60 تشویقی طبقه مازاد -------  مورد استفاده  *---------*

% زمان پروانه 179.87 % ------- استفاده کنونی  288.96
رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش 
ر-148274 مورخ 99.08.03 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 1,000,380(یک میلیون و  
سیصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 34.47  0.1
 

3300000  , 1375
 , 1399

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/06 3/99/26433 تجدید 
نظر

شالکو 
ژاندارمري 
کوي امینی 
کوچه 
عبدي 
روبروي 
کوچه فجر

3-3-10003-15-1-0-0 33
1

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 35,107,350(سی و  پنج 
میلیون و  یکصد و  هفت هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 33.02  0.5
 

3300000  , 1375
 , 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت  
یکباب منزل مسکونی  بمساحت حدود 55 متر مربع (با توجه به پالن نقشه برداري ارائه 

       شده بمساحت 52/42 متر مربع) می باشد
:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است

وضع موجود شامل ساختمان در حال احداث بدون مجوز بصورت ساختمان یک طبقه  *...*
در یک  واحد مسکونی که بخشی از آن به قدمت حدود 44 سال بمساحت حدود 37/35 

،تعمیرات اساسی شده (تعویض سر بندي
گچ کاري،کف سازي،تعویض درب و پنجره و ...) نموده و در قسمت حیاط اقدام به احداث 
بناي فلزي در همکف بصورت پیلوت و سرویس بهداشتی بسطح 15/07 متر مربع و در طبقه 

اول بسطح 15/07 متر مربع بصورت اتاق نموده است که در حد
اسکلت می باشد

باستناد خط پروژه شماره 2102  پیوست  بمساحت 9/33 متر مربع از ملک (  از اعیانات *...*
احداثی  ) در مسیر توسعه معبر 10 متري حد جنوب و پخ دو گذر قرار داشته و عقب نشینی 

دارد
با توجه به قدمت بنا (و عدم افزایش تعداد واحد) فاقد کسري پارکینگ می باشد *...*

سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود 100% می باشد *..*
با توجه به طرح تفصیلی قدیم کاربري ملک (در زمان ساخت بناي قدیمی) بصورت  *..*

می باشد R112 مسکونی و در حال حاضر
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد

.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد می گردد *

33
1

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,725,150,000(یک 
میلیارد و  هفتصد و  بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 371  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 3/99/26436 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
پشت آتش 
نشانی ك 
دهم شبنم 
هفتم 
روبروي 
ساختمان 
عظیم

3-1-10286-344-1-0-0 33
2

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه هاي ارائه شده یک قطعه زمین نسقی به 
 مساحت 100 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت ساختمان 3 طبقه در 3 واحد مسکونی با  *--*
 مصالح بتنی می باشد

برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري فضاي سبز واقع شده است بر همین اساس کل  *----*
 ملک با زیربنا 371 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد

 عدم رعایت عمق 2 متر حیاط خلوت سراسري به سطح 5.15 متر مربع *-----*
برابر ضوابط و با توجه به جانمایی پارکینگ هاي نمایش داده شده در نقشه هاي  *------*

 ارائه شده ، داریا یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد
با توجه به عدم رعایت عمق 2 متر حیاط خلوت سراسري و نیز بازشو ، داراري  *-------*

اشرافیت به ملک روبروي می باشد ( زمین هاي روبرو به صورت بایر می باشد )
 ملک فاقد راه پله به بام می باشد *--------*

 سال وقوع تخلف به سال 1397 می باشد *---------*
با توجه به پی نوشت واحد نقشه برداري ، با توجه به نسقی بودن ملک  *----------*

 امکان تهیه خط پروژه و تعیین میزان دقیق عقب نشین مسیر نمی باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----*
با توجه به ارائه فروشنامه مالک مبنی بر خرداري یک قطعه زمبن در در حد شمال ملک به 
سطح 5 متر مربع  و اتصال آن به زمین خود، عرصه ملک به سطح 105 متر مربع اعالم می 

گردد
ضمنا با توجه به افزایش عمق حیاط خلوت به 2 متر سراسري ، ملک فاقد اشرافیت  *--*

 می باشد
 پالك پشت به صورت امالك بایر و فضاي سبز و باغ می باشد *----*

 ملک در حال بهره بردراي می باشد *-----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت بطرفیت موسسه مالی و اعتباري 
قوامین مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه بنا به مساحت 29.16 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 116,640,000(یکصد و  شانزده میلیون 
و  ششصد و  چهل هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.در خصوص عقب نشینی، در 
اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 

در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

جریمه 29.16  4
 

1000000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/11 3/99/26446 بدوي خ شهدا  
سراه 

پاستوریزه 
جنب بانک 

رفاه
41767941

68

3-3-10140-18-1-0-0 33
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 100,000,000(یکصد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

1000000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 نماینده بانک داراي سند مالکیت ماده 147 صادره در سال 
 1375 بصورت یک قطعه زمین مشتمل بر یکاب دکان بمساحت عرصه 150

متر مربع (طبق پالن نقشه برداري ارائه شده بسطح 150 متر مربع) طبق سوابق از بابت 
یکباب  باب مغازه با زیربناي حدود 107/3مترمربع فاقد بالکن  و 30مترمربع انباري (سایبان) 

و 7مترمربع سرویس بهداشتی
و آبدارخانه در پشت داراي راي کمیسیون تجدید نظر 88/12/12 بوده و متعاقب آن داراي   
مجوز تعمیرات جزئی از بابت کف سازي ، کاشی کاري ، رنگ آمیزي و نماي ساختمان برابر 

نامه شماره 3/33/50152 مورخ 90/8/19 می باشد
که برابر سوابق  پس از اخذ مجوز صادره سایبان و سرویس بهداشتی وآبدارخانه  تخریب 

گردیده  است
و متقاضی اقدام به توسعه بنا (مطابق پالن معماري موجود )بسطح 29/16 متر مربع به قدمت 

 حدودي 8 سال نموده است
وضع موجود ملک بصورت یکی از شعبات بانک قوامین  فاقد بالکن به ارتفاع مفید 4/50 متر 

و به مجموع زیربناي 136/46 متر مربع می باشد
که با توجه به آن دو واحد کسري پارکینگ(غیر مسکونی) دارند

کاربري زمان ساخت آن ) %سطح اشغال موجود برابر با 93/22% و سطح اشغال مجاز 80
بخشی  بصورت تجاري همجوار مسکونی و بخشی مسکونی و با توجه به طرح تفصیلی جدید 

(123استS کاربري آن
باستناد خط پروژه شماره 1242 پیوست بمساحت 3/62 متر مربع از اعیانات ملک مذکور 

(بعمق 39 سانتی متر)در مسیر تعریض معبر 30 متري خیابان شهداء قرار دارد
حالیه درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور تقدیم 

می گردد

33
3

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 5 به 6 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 

شهرداري نبوده و کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/08/19 3/99/26449 بدوي بلوار  
رسالت 

روبروي صدا 
وسیما 

کوچه شهید 
   قنبر زاده

3-1-10055-11-1-0-0 33
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 2.25 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 574,538,850(پانصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  پانصد و  سی و  هشت هزار و  

هشتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 81.43  2.25
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/19 3/99/26449 بدوي بلوار  
رسالت 

روبروي صدا 
وسیما 

کوچه شهید 
   قنبر زاده

3-1-10055-11-1-0-0 33
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/1956 به تاریخ 97/12/26 به صورت 3.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی 

با زیربناي 653.38 متر مربع به صورت تراسه می باشد
داراي گواهی عدم خالف به شماره 556948 به تاریخ 98/11/26 و بدون افزایش بنا  در   *-*

 مرحله اجراي سقف اول می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در   *---*

 مرحله اسکلت و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 8.53  متر مربع که این مقدار به صورت سایبان جهت تامین  -1
پارکینگ می باشد

 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 24.15 متر مربع ( عدم رعایت عقب سازي پلکانی ) -2
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 48.75 متر مربع  ( عدم رعایت عقب سازي پلکانی ) -3

 افزایش تعداد وحد از 5 به 6 واحد -4
طبقه اول داراي کاهش بنا می باشد *-*

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  به تاریخ 98/02/11
  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت  پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*

 دارا یک واحد پارکینگ تزاحمی - درآمدي می باشد *-----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراسه *--*
 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*

سطح اشغال مجاز 65 %  + تراکم تشویقی  2.37 % ------- سطح اشغال  *------*
% مورد استفاده 67.31 % ------ استفاده کنونی  70.77

تراکم مجاز 165 %  + تراکم تشویقی 7.11 %  ------ تراکم مورد استفاده  *---------*
% 164.94%  ------- استفاده کنونی  201.29
رعایت فضاي باز می گردد *----------*

رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*

33
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و اول، هر یک به مساحت 13.36 مترمربع، تبدیل راه پله به 

بناي مفید در هر طبقه به مساحت 0.66 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 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 173,848,000(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  چهل و  
هشت هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 28.04  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 3/99/26454 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري-پار

س  
حسینی-دو

م

3-3-10444-107-1-0-0 33
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/145 به تاریخ 98/09/10 به صورت 1.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 199.40 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله سفید کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 13.36 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 13.36 متر مربع -2

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.66 متر مربع و در   -3
طبقه اول به سطح 0.66 مترمربع

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

رعایت پارکینگ می گردد *--------*

 R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 6.41 % تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 69.70 % ------ استفاده کنونی  79.76

تراکم مجاز : 140 + 12.82 %  تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 69.70 % ------- استفاده کنونی  79.76

 رعایت فضاي باز می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

33
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش ر-151100 
مورخ 99.08.07 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 77,893,700(هفتاد و  هفت 

میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 251.27  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 3/99/26455 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 

پشت میدان 
بارکوچه 
حقانی  بن 
بست دوم 
جنب 

ساختمان 
نینا کوچه 
سوم حقانی 
فرعی دوم

3-1-10309-22-1-0-0 33
6

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,132,972,500(یک 

میلیارد و  یکصد و  سی و  دو میلیون و  نهصد و  هفتاد و  دو هزار و  پانصد) ریال در 
حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 243.65  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسشقی به مساحت 155.10 متر 
مربع متشمل برساختمان احداثی نیمه کاره بدون مجوز  ( اتمام ستون و تیر هاي طبقه سوم 

 ) می باشد
در خصوص اعاین احداثی تا سقف دوم داراي سوابق گزارش و راي تخریب می باشد *--*

حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/94/11789 به تاریخ  *---*
 94/03/16 مبنی بر گزارش مجدد تخلفات به شرح ذیل مجددا بررسی و نگارش شده است

: با توجه به داشتن سوابق گزارش برابر طرح تفصیلی قدیم و در سال 1392 *-----*

 عرصه ملک به سطح 155.10 متر مربع -1
 واقع شدن ملک در کاربري مسکونی - تراکم متوسط - بافت توسعه جدید -2

در طرح قدیم و طرح جدیدي عرض معبر 10 متري مشخص گردیده بوده است و بر همین  -3
 اساس به سطح 7.30 متر مربع از عرصه در تعریض واقع گردیده است

برابر ضوابط طرح قدیم و با توجه به کاربري و بافت منطقه ، سطح اشغال مجاز 50 % --  -4
: تراکم مجاز 120 % و تعداد طبقات مجاز 3 طبقه می باشد و بر همین اساس

همکف به سطح 119.13 متر مربع که از این مقدار به سطح 73.90 متر مربع به صورت  : 4-1
 داخل تراکم و به سطح 45.23 متر مربع به صورت خارج تراکم

طبقه اول به سطح 119.13 متر مربع - طبقه دوم با توجه به کنسول غیر مجاز به  : 4-2
خیابان به سطح 128.33 متر مربع و طبقه سوم با توجه به کنسول غیر مجاز به خیابان به 

: سطح 128.33  متر مربع  که از این مقدار
به سطح 198.42 متر مربع به صورت خارج تراکم و به سطح 177.37 متر مربع به صورت 

 داخل تراکم می باشد

با توجه به گزارش تخلف صورت گرفته و تاریخ نگارش آن به تاریخ 92/07/01 که منجر به  -5
راي کمیسوین ماده صد گردید و نظر به ضوابط سال تخلف ، رعایت 4 واحد پارکینگ به 

جهت 6 واحد مسکونی می گردد
: برابر خط پروژه به شرح ازیر از اعیان در تعریض می باشد -6

 به سطح 7.30 متر مربع از اعیان در همکف  : 6-1
 به سطح 7.30 متر مربع از اعیان در طبقه اول : 6-2

به سطح 16.50 متر مربع از اعیان در طبقه اول که از این مقدار به سطح 9.20 متر مربع  : 6-3
 کنسول به شارع می باشد
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به سطح 16.50 متر مربع از اعیان در طبقه اول که از این مقدار به سطح 9.20 متر مربع  : 6-4
 کنسول به شارع می باشد

تا کنون راه پله به بام اجرا نشده است -7

در پاسخ به سواالت مطرح شده در تصمص مکمیسیون ماده صد به شماره 3/94/11789 به 
تاریخ 94/03/16مبنی بر احراز تاریخ تصویب طرح تفصیلی و منظور کوچه 10 متري  و تاریخ 

: اعالم زمان بندي اجراي طرح
الزم به توضیح می باشد برابر پی نوشت واحد نقشه برداري در طرح تفصیلی قدیم خط 

پروژه هاي معابر زیر 12 متر توسط شهرداري برابر ضوابط و طول کوچه طراحی می گردید و 
تاریخ تهیه حدودي آن به سال 1388 باز می گردد و نیز در طرح جدید نیز که از سال 96 

اجرا و مصوب شده است
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 

دادگستري طی نظریه شماره 148751 مورخ 99/8/5 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 4/052/000/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 810,400,000(هشتصد و  ده 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 121.27  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/08/11 3/99/26456 بدوي ولی عصر  
خ علی 

مومنی  خ 
حکمیت 2  

نبش 
حکمت 2و3
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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 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,903,090,000(یک میلیارد و  نهصد و  سه میلیون و  نود هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 327.35  2
 

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

کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري 4 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 620,000,000(ششصد و  

بیست میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 100  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 25مورخ **--**
 98/03/25 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 12واحد مسکونی

باز یربناي 1297.01مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اتمام سفت کاري کاري **--**
 می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 81.62مترمربع در طبقه همکف**--**
تبدیل غیر مجاز 121.27مترمربع از مساحت پارکینگ با افزایش ارتفاع به 3.7متر **--**

 به 4 باب مغازه
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول به مساحت 71.94مترمربع  که از این مقدار **--**
.10.5مترمربع تراس غیر مسقف به سمت حیاط بر روي سایبان بتنی همکف می باشد

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه دوم و سوم هرکدام   به مساحت 61.44مترمربع **--**
مترمربع  (در مجموع سه طبقه  194.82مترمربع)

توسعه بناء زیرشیروانی به مساحت 50.91مترمربع به صورت اتباري زیرشیروانی که **--**
از این مقدار 26.35مترمربع انباري بیشتر از 5مترمربع و  مازاد بر تراکم و مابقی به سطح 

.24.56مترمربع راهرو و راه پله می باشد
رعایت پارکینگ مورد نیاز واحد هاي مسکونی گردیده است و 4واحد کسري **--**

 .پارکینگ تجاري دارند
با توجه به پالن ارائه شده 13.5مترمربع فضاي سبز تامین گردیده است که 36.35**--**

.مترمربع کمتر از 10% مورد نیاز می باشد و کسري دارند
با  توجه به ضوابط زمان پروانه 41.35مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند.(14**--**

مترمربع به ازاي هر واحد)
.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**

.سطح اشغال همکف از 60.16% در زمان پروانه به 74.59% افزایش یافته است**--**
داراي گزارش ناظر سازه -معماري- برق و مکانیک به شماره ارجاع هاي 11485**--**
مورخ  98/09/20 -11238مورخ 98/09/17 و 12287مورخ 98/09/17و 11291مورخ 

98/09/17 
*****************************************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر مبنی بر جریمه دو باب مغازه به **--**
مساحت 19.34+31.31 مترمربع و  توسعه بناي مسکونی  و دو باب مغازه دیگر به مساحتهاي 

 25.84و 44.78 داراي راي تخریب می باشد
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کسري پارکینگ در این صورت به 50مترمربع و دوباب تغییر می کند که راي به  **--**
.اشتباه براي 4 کسري پارکینگ صادر گردیده است

ضمنا دو باب  مغازه در محل  با ایجاد بازشو و ارتباط یا پیلوت تخریب گردیده **--**
.است

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هر طبقه به 25.46 مترمربع، کاهش 
سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 7.7 مترمربع، اضافه بناي راهرو و 
راه پله در زیرشیروانی به مساحت 7.72 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 787,987,200
(هفتصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  نهصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 117.26  2
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/08/25 3/99/26458 بدوي بلوار   
چمران  ك 
رضاپور

3-2-10220-23-1-0-0 33
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در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 5 به 6 واحد، با توجه به تأمین تعداد 
پارکینگ هاي مورد نیاز، راي به ابقاء 6 واحد صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 1  2
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 
3/97/208 به تاریخ 97/12/27 به صورت 3.5 طبقه و در 5  واحد مسکونی با زیربناي 

665.06 مترمربع می باشد
 پروانه مذکور به تاریخ 99/03/19 تمدید شده است *-*

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در  *--*
مرحله نازك کاري می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *---*
اضافه بنا در همکف به سطح 25.46 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 76.38 مترمربع ( هر طبقه به سطح 25.46  -2
مترمربع )

توسعه راهرو و راه  پله به بام درزیر شیروانی به سطح 7.72 متر مربع  -3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 0.2 متر مربع و در  -4 

مجموع طبقات به سطح 7.5 مترمربع (هر طبقه به سطح 2.5 متر مربع  )
افزایش تعداد واحد از 5 به 6 واحد -5

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-*
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1.66 مترمربع می باشد ( محاسبات درامدي )

 داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی به تاریخ می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 یک طبقه تشویقی برابر ضوابط + R1121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  یک طبقه تشویقی برابر ضوابط + R1121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  65 %  + 0.05 % تشویقی عقب نشینی  -----  مورد  *------*
% استفاده زمان پروانه 64.96 % ------ استفاده کنونی  75.85

تراکم مجاز : 195 % + 0.10 % تشویقی  عقب نشینی -------  مورد  *---------*
% استفاده زمان پروانه 194.89 % ------- استفاده کنونی  227.56
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رعایت فضاي باز رعایت نمی گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط 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 

اضافه بناي همکف و طبقات و زیرشیروانی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 
به 0.75 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 
پرداخت جریمه به مبلغ  136,686,750(یکصد و  سی و  شش میلیون و  ششصد و  
هشتاد و  شش هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش 

تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 58.79  0.75
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/12 3/99/26462 تجدید 
نظر

خیابان 
فلسطین - 
زمین هاي 
 نهضت
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/38 به تاریخ 98/09/18 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 352.26 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله  نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 12.15 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 24.30 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

12.15 مترمربع )
 توسعه در زیر شیروانی به سطح 1.97 متر مربع -3

انباري بیش از 5 متر مربع در زیر شیروانی به سطح 20.37 متر مربع  ( یک واحد انباري ) -4
 

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی   به تاریخ 
 99/02/09 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

 R112  - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 70 % ------  *------*
% استفاده کنونی  78.10

تراکم مجاز : 140 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 140 % -------  *---------*
% استفاده کنونی  156.20

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*-------------*

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 624,750(ششصد و  
بیست و  چهار هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 8.33  1.5
 

50000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/11 3/99/26476 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 

پارس 1 ك 
شهید 
  فالحی

3-3-10030-11-1-0-0 340

  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

24.77  0
 

1800000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

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-88368 مورخ 1399.05.25 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 293,350(دویست و  نود 
و  سه هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 58.67  0.1
 

50000  , 1360 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
پالك مورد بازدید بر اساس سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ یک باب خانه با عرصه  -

 . بمساحت 103 متر مربع میباشد
در خصوص اعیان بسطح 80 متر مربع و یک واحد کسري پارکینگ , بصورت غیابی برابر  -
راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 11769 مورخ 94/05/10  به تخریب بنا محکوم گردیده 

 اند که
با توجه به مراجعه متقاضی و بازدید از محل و معاینه ساختمان گزارش اصالحی آن بشرح  -

 . ذیل تقدیم میگردد
پالك ثبتی مذکور داراي اعیان بسطح حدود 67 متر مربع با تاریخ نصب کنتور  -

1360/02/20 بوده که بدون مجوز اقدام به تعمییرات جزئی شامل نماسازي داخلی بنا (شامل 
 رنگ آمیزي داخلی )

 . و همچنین چکه گیري سربندي بدون افزایش ارتفاع نموده اند -
 . با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ میباشند -

برابر خط پروژه پیوست بشماره 2175  بسطح  24.77 متر رمبع از پالك (که حدود 7.43  -
 . متر مربع از اعیان است ) در حد شرق و جنوب در تعریض کوچه هاي 8 و 4 متري قرار دارد

بر اساس طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی با تراکم متوسط و در طرح تفصیلی  -
 . جاري در کاربري مسکونی ق121 قرار دارد

 سطح اشغال مجاز 75% . (عرصه بکسر عقب نشینی ) -
 % مورد استفاده 85.64 -

 . بسطح 58.67 متر مربع داخل تراکم و بسطح 8.33 متر مربع خارج از تراکم -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

340

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد و با توجه به گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی به شماره 150426 
مورخ 99/8/6 ثبت دفتر شهرداري مرکز ،   بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان  جریمه بمبلغ 174,152,400(یکصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  یکصد و  

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

جریمه 28.18  3
 

2060000  , 1396 طبقه مازاد بر تراکم 1399/08/12 3/99/26477 تجدید 
نظر

فلسطین  
ایزددوست 
 شرقی

3-2-10149-21-1-0-0 341
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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 
30,745,600(سی میلیون و  هفتصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 7.33  2
 

2060000  , 1393
 , 1396

تبدیل غیر مجاز 1399/08/12 3/99/26477 تجدید 
نظر

فلسطین  
ایزددوست 
 شرقی

3-2-10149-21-1-0-0 341
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  "احتراما
جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی  شماره 94 مورخ 91/4/14  که  طبق صورتجلسه  -
مورخ 1389/10/15 کمیسیون ماده پنج , بصورت 3 طبقه روي پیلوت و دو طبقه بر روي 

یکباب مغازه بمساحت 13/60 متر مربع و بالکن
در حد یک سوم ,  با زیر بناي کلی406 متر مربع(بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی)صادر  

.گردیده و پروانه صادره در مورخ 1393/03/01 تمدید شده است
 . عملیات ساختمانی باتمام رسیده است -

:  بر اساس سوابق موجود سیستمی  درخصوص -
اضافه بنا در همکف بمساحت 21/26 متر مربع-1

توسعه بناي تجاري در همکف بصورت تبدیل پیلوت به مغازه بمساحت 3/95 متر مربع-2
توسعه بالکن تجاري بمساحت 2/78 متر مربع-3

اضافه بناي مسکونی در طبقه اول بمساحت 17/42 متر مربع-4
اضافه بنا در طبقات دوم وسوم بمساحت 42/72 متر مربع(هر طبقه 21/36 متر مربع)-5

توسعه راه پله به بام بمساحت 6/5 متر مربع-6
 . فاقد کسري پارکینگ -

 .  داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 1393/12/05 و پرونده در واحد خالف میباشند -
 . پس از آن گواهی عدم خالف به شماره 360849 مورخه 96/6/22  دریافت نموده اند - 

اکنون برابر نقشه برداري تفکیکی تائید نظام مهندسی تقاضاي صدور گواهی پایانکار را   -
 . دارند

 . اضافه بناي همزمانساز در طبقه اول بسطح 0.21 متر مربع  - 1
احداث اتاق در زیرشیروانی  بصورت طبقه مازاد  بر طبقات مجاز  بسطح 28.18 متر   - 2

 . مربع  منظم به واحد طبقه سوم
احداث انباري در زیرشیروانی بسطح 7.12 متر مربع که بخشی از آن بسطح 3.80 متر   -3

 . مربع بصورت تبدیل راه پله به انباري است
 -----------------------

 . رعایت 2 واحد پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط قدیم میگردد -
 .  فاقد کپسول اطفاء حریق -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

341
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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 کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا بشماره ش 

ر-153717 مورخ 1399.08.10 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی ، بمبلغ 461,047,500(چهارصد و 
 شصت و  یک میلیون و  چهل و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 99.15  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/18 3/99/26487 تجدید 
نظر

جانبازان  
ك بشارتی

3-3-10357-501-1-0-0 34
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت 200 متر مربع می باشد

با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 200/10 متر مربع است *----*
بدون کسب مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان یک طبقه با اسکلت بتن  *-----*
آرمه و قدمت سال 98 بشرح جدول کاربري شده است که در حد سفت کاري بوده لیکن 

سربندي نشده است
با توجه به عدم تامین پارکینگ سرپوشیده یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  *------*

دارد
با توجه به گواهی واحد محترم خط پروژه با عنایت به کاربري ملک و عدم  *-------*
تعریف کوچه توسط طرح تفصیلی امکان تهیه خط پروژه در حال حاضر میسور نمی باشد

سطح اشغال بنا 49/55% می باشد *--------*
می  S212 کاربري حال حاضر ملک و زمان ساخت آن ورزشی تثبیت شده *--------*

باشد
با توجه به کاربري غیر مسکونی ملک کل بنا بصورت مازاد بر تراکم می  *---------*

باشد
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 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 از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت 
به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 
معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 

دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 153777  مورخ 99/08/11 
مبنی بر تایید استحکام بناي مسکونی؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک دهم ارزش معامالتی به مبلغ 
924,666(نهصد و  بیست و  چهار هزار و  ششصد و  شصت و  شش) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 42.15  0.1
 

219375  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/19 3/99/26498 تجدید 
نظر

چمران -  
کسبخ  17

3-1-10217-19-1-0-0 34
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 1 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 5,484,375(پنج میلیون و  چهارصد و  

هشتاد و  چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

219375  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

 0
 

219375  , 1383 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت  بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 54,246,938(پنجاه و  چهار میلیون و  دویست و  چهل و  
شش هزار و  نهصد و  سی و  هشت) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 25.65  2
 

219375  , 1383
 , 1396

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 67.80 8 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی  و با پوشش 100 %  *----*
 و مصالح بلوکی می باشد

عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و ساختمان در حال بهره برداري می  *-----*
 باشد

در گذشته ملک ویالیی باستناد فیش برق به سال 1383 به مساحت 54.20 متر  *------*
مربع احداث شده بوده که در سال 1398 اقدام به توسعه بنا به سطح 13.60 متر مربع نموده 

است
 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف مسکونی - تراکم متوسط  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 692  به سطح 11.60 متر مربع از کل ملک ( به صورت  *------*
 اعیان )  در تعریض کوچه 10 متري و بن بست 4 متري  اصالحی می باشد

واقع شده  M 114  برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
بوده  و بر همین اساس و برابر   R112 است که با توجه عدم وجود عرض معبر ، کاربري معادل

: ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 120.64 -1

همکف به سطح 42.15 متر مربع در حد تراکم با قدمت سال 1383  و به سطح 25.65  *-*
متر مربع داراي خارج تراکم  که از این مقدار به سطح 13.60 متر مربع با قدمت سال 1398 و 

 به سطح 12.05 متر مربع با قدمت سال 1383 باشد
داراي  یک واحد کسري  پارکینگ مسکونی می گردد *---*

داراي راي بدوي تخریب بنا به شماره 3/99/24947 به تاریخ 99/03/12 با توجه به  *----*
 گزارش غیابی می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-------------------------------------------*
احتراما باستحضار می رساند با توجه به سوابق گزارش کارشناس ناحیه ، سال وقوع تخلف 

 1396 می باشد
منا الزم به توضیح می باشد که مالک کنونی ، ملک مذکور را به تاریخ 97/10/06  *-*

باستناد فروشنامه ارائه شده خریداري نموده است
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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 147445مورخ 99/8/1 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 931/000/000 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 186,200,000(یکصد و  هشتاد و  شش 

میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.   در خصوص عقب نشینی، در 
اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض 

در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 93.27  0
 

3100000  , 1365
 , 1395

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/19 3/99/26500 تجدید 
نظر

میدان امام 
حسین 
-شهرك 

صبا -بعد از 
کوچه 12

3-2-10266-57-1-0-0 34
4

با توجه به محتویات پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ،  به استناد تبصره 5 ماده صد 
قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  

پنج میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
برابر راي کمیسیون بدوي ماده صد بشماره 23382 مورخ 98/08/21 در خصوص اعیان  -
تجاري بسطح 84.70 متر مربع بصورت غیابی داراي راي تخریب بوده که با توجه به مراجعه 

. متقاضی و ارائه مدارك مورد نیاز گزارش اصالحی بشرح زیر تقدیم میگردد

مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي , قطعه زمین نسقی بمساحت 100 متر مربع  -
,  مشتمل بر یک باب مغازه  با قدمت نصب کنتور 1365/07/16

فاقد بالمانع شهرداري , پس از آن نیز بدون مجوز اقدام به توسعه بناي تجاري با قدمت  -
 , سال 1395  نموده اند

 , بر اساس نقشه برداري ارائه شده عرصه موجود بسطح 93.27  متر مربع با 100% پوشش -
بسطح 32.14  متر مربع  آن با قدمت سال 1365  و بسطح 61.13 متر مربع آن با قدمت  -

.  سال 1395 , با اسکلت بتنی
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري -

برابر خط پروژه پیوست بشماره 1996  بسطح حدود 3.09 متر مربع از مغازه در تعریض  -
 . خیابان 12 متري قرار دارد

قرار دارد  - سطح اشغال مجاز با توجه به    M114 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مختلط -
 % مساحت عرصه 100

  -   % مورد استفاده 100 -
بسطح 90.18 متر مربع داخل تراکم  و بسطح 3.09 متر مربع خارج از تراکم  (بدلیل تعریض  -

( 
مراتب  با توجه به تصمیم شماره 23895  مورخ 98/10/09   اعضاي محترم کمیسیون ماده  -

 . صد جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض  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 153369  مورخ 1399.08.10  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 4.928.800.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
985,760,000(نهصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال محکوم 

و اعالم می نماید.  

جریمه 123.22  0
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/20 3/99/26501 تجدید 
نظر

بلوار  
چمران 

پاکدامن-بن 
 آرام

3-1-10074-32-1-0-0 34
5

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 160 متر مربع -

 , 
 .  وضع موجود برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده بمساحت 123.22  متر مربع -

که بدون مجوز شهرداري اقدام به  احداث  یک باب انبار کاال دو دهنه  با کرکره برقی و   -
 . اسکلت فلزي با قدمت سال 1398  نموده اند که عملیات ساختمانی آن باتمام رسیده است

 .  داراي 100%  پوشش بسطح  123.22  متر مربع -
 . یک واحد پارکینگ مورد نیاز در داخل انباري رعایت میگردد  -

برابر خط پروژه پیوست بشماره 2347  بسطح 10.33  متر مربع در تعریض کوچه  بن بست  -
 . 8 متري قرار داد

 . قرار دارد   R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی -
 . کل اعیان خارج از تراکم است -

 . اکنون درخواست استعالم اداره برق جهت دریافت انشعاب را دارند -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به اخذ جریمه کل ملک بصورت تجاري  یک پنجم ارزش سرقفل لذا  ، جریمه 
منتفی و به رد تخلف اظهار نظر می گردد

ردتخلف 10.9  0
 

1800000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/17 3/99/26507 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
بعد از کوي 
امام رضا 
جنب چوب 
فروشی 
علیزاده

3-3-10410-13-1-0-0 34
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  بااخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

38.78  0
 

1800000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
148300 مورخ99/8/3 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ10/354/860/000 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 2,070,972,000(دو میلیارد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  هفتاد 
و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 566.62  0
 

3100000  , 1394 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان ارائه شده توسط متقاضی  داراي پروانه ساختمانی شماره 133مورخه 93/12/23 می   -
باشد که بصورت 2طبقه دریک واحد مسکونی بازیربناي 77/72 مترمربع بدون استفاده از 

 سقف تراکم  اعطایی بر روي عرصه بمساحت 528/56 متر
. مربع صادر گردیده که  عملیات ساختمانی باتمام رسیده است  -

 : بر اساس نقشه برداري ممهور ارائه شده برخالف مدلول پروانه اقدام به  - -
. جابجایی سایت پالن بدون رعایت دومتر فاصله از پالك حد شرق -1 

. افزایش بنا درطبقه همکف بسطح   5/45   مترمربع -2
 . افزایش بنا درطبقه اول بسطح 5/45 مترمربع -3

حذف پیلوت و احداث بناي  جداسازبمساحت حدود 14/17متر مربع با اسکلت بلوکی   -4
  . .  بعنوان آبدارخانه

تبدیل کل مسکونی به تجاري با فعالیت شغلی نمایشگاه اتومبیل اتولچی  که داراي   -4
 تابلوي تبلیغاتی نئون بابعاد حدودي 11 متر ×1/7  متر می باشد.(هر طبقه 38.06 متر مربع )

تبدیل محوطه  به محوطه تجاري بسطح  476.33  متر مربع  (قبال به اشتباه به مساحت    -5
508/94  متر مربع اعالم گردیده بود ) به عنوان محوطه تجاري ( نمایشگاه اتومبیل ) وبا 

عنایت به موارد مطروحه
. رعایت پارکینگ در فضاي باز گردیده و  فاقد کسري پارکینگ می باشد 

بر اساس طرح تفصیلی قدیم بخش اعظم ملک  در کاربري  حریم و قسمتی در کاربري  - -
کارگاه هاي   S321 مسکونی قرار داشته است - بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري

  . تولیدي و تجاري قرار دارد
 . قدمت تخلفات صورت گرفته سال 1394 است -

 (اعیان خارج از تراکم )   - -
-------------------------------------------------------------

------------------------------
با عنایت به گزارش فوق که منجر به اعتراض مالک و شکایت برابر دادنامه شماره  -

 , 2805694  مورخ 98/10/21  شعبه 10 دیوان عدالت اداري گردیده است
و پس از آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري  که بشماره 7097 مورخ 99/01/28  -

 , (ثبت اتوماسیون اداري شهردراي ) گردیده است
اذعان داشته اند که مساحت عرصه (محوطه تجاري ) بدلیل تعریض صورت گرفته و رعایت  -

 , معبر 51 متري کاهش یافته و مورد اعتراض قرار گرفته است
بر اساس  خط پروژه پیوست بشماره 595  رعایت عرض معبر 45 متري زمان پروانه  -
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گردیده است و بر اساس معبر 51 متري بسطح  38.78 متر مربع از عرصه در تعریض قرار 
. دارد

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

. در خصوص موارد فوق داراي راي کمیسیون و سوابق در واحد خالف میباشند -
  . تغییر جدیدي مشاهده نگردید -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم 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  2.25 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
 467,065,200(چهارصد و  شصت و  هفت میلیون و  شصت و  پنج هزار و  دویست) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 86.39  1.75
 

3360000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/20 3/99/26508 تجدید 
نظر

فلسطین -  
کوچه اقصی 
 - کوچه  
کوکبی  بن 
بست ربانی

3-2-10158-48-1-0-0 34
7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی داراي  پروانه ساختمانی بشماره 153 مورخ  **--**
1393/12/28  بصورت 3.5  طبقه در 3  واحد مسکونی  و انباري زیرشیروانی  با زیربناي  

   کلی 279.04  متر مربع
که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  با سایبان جهت تامین پارکینگ در **--**

.  همکف  بسطح 11.20 متر مربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در مرحله  نازك کاري میباشد و برابر نقشه برداري ارائه شده  **--**

:داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 . اضافه بنا خارج از تراکم  و طول 60 % در همکف بسطح  10.32  متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح 64.56متر مربع (هر طبقه  -2
 بسطح  21.52 متر مربع)

اضافه بنا خارج از تراکم  به صورت احداث کنسول غیر مجاز در معبر  در طبقه اول تا سوم -3
 به سطح 0.59مترمربع  در مجموع  طبقات اول تا سوم بسطح 1.77متر مربع

ارتفاع کنسول طبقه  اول 2.4 متربا عمق 1متر کنسول طبقه دوم 5.6   متر با عمق 1**-**
 متر  کنسول طبقه سوم 8.8متر  با عمق 1متر جملگی بر روي پخ دو گذر

اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 9.74  متر مربع که بسطح 2.54 متر مربع از آن انباري  -5
 . بیش از 5مترمربع  است

سطح اشغال همکف از مورد استفاده 58.91 %   زمان پروانه به سطح   63.83 % **--**
.افزایش یافته است

 . رعایت پارکینگ گردیده است **--**
.پروانه پیش از الزامی بودن فضاي سبز و باز صادر گردیده است**--**

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان**--**
.قدمت احداث بنا سال 94 و اسکلت بتن ارمه می باشد**--**

.پروانه فاقد اعتبار می باشد**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و 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 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/28 3/99/26511 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
جنب آتش 
نشانی بعد 
از آژانس 
شکوفه 
سرویس

3-1-10291-25-1-0-0 34
8

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 35.71 مترمربع، احداث سرویس بهداشتی در 

حیاط خلوت به مساحت 3.32 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 

دفاعیه، و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور تعیین ارزش 
سرقفلی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه 

کارشناسی که تحت شماره ش ر-104855 مورخ 99/06/05 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
4،683،600،000  ریال دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 936,720,000(نهصد و  سی و  شش میلیون و  هفتصد و  بیست هزار 

) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 144.55  0
 

3100000  , 1398 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/154 مورخ 97/11/28 در 2/5 
طبقه ( با احتساب یک واحد  مسکونی و یک واحد تجاري) به زیربناي 228/91 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 3/32 متر مربع می باشد توضیح  *--*
اینکه متقاضی واحد تجاري مسکونی خود را کال به واحد تجاري تبدیل نموده و به این سبب 

35/71 متر مربع تبدیل غیر مجاز در پیلوت به تجاري
و 16/37 متر مربع تبدیل راه پله مسکونی به تجاري دارد در ضمن در محدوده حیاط خلوت 
.سرویس بهداشتی بسطح  3/32 متر مربع احداث گردیده که کال مازاد بر تراکم لحاظ گردید

طبقه اول از مسکونی به تجاري تبدیل گردید (89/15 متر مربع تبدیل واحد  *---*
مسکونی به تجاري و 14/79 متر مربع تبدیل راه پله مسکونی به تجاري) ضمنا در مجموع 

طبقه بسطح 1/54 متر مربع کاهش زیربنا دارد
زیرشیروانی به طبقه تجاري بسطح 105/52 متر مربع تبدیل شده است (از این   *----*
مقدار 14/79 متر مربع تبدیل راه پله به بام از حالت مسکونی به تجاري است و در این 

قسمت 1/58 متر مربع توسعه نیز دارد
همچنین 34/69 متر مربع توسعه تجاري دارد و سقف تراسی اختصاصی غیر مسقف بسطح 

54/46 متر مربع احداث شده است که اشرافیت به پالك همجوار دارد)
ارتفاع طبقه همکف از 3/40 به 4 متر افزایش یافته است*-----*

با زیربناي موجود نیاز به تامین 6 واحد پارکینگ تجاري می باشد که با کسر  *------*
یک واحد کسري پرداختی در زمان صدور  پروانه 5 واحد کسري پارکینگ تجاري دارد لیکن 

با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد
بشماره 3/99/25413-99/05/15 با فرض اعاده طبقه اول و زیرشیروانی به مدلول پروانه به 
سبب تبدیل و توسعه غیر مجاز فقط در طبقه همکف یک واحد کسري پارکینگ تجاري و 

بابت مسکونی طبقه اول نیز یک واحد کسري
پارکینگ مسکونی دارد

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 80% و سطح اشغال موجود برابر با 81/31% می  *----*

باشد
گزارشی از مهندسین ناظر ساختمان در خصوص تخلفات مذکور ثبت نگردیده  *-------*

است

34
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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 1.75 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 36,338,400(سی و  شش میلیون و  سیصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 6.18  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/19 3/99/26514 بدوي امین الضرب 
  سزاوار

3-2-10083-253-1-0-0 34
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حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي  ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 156474 مورخ 99/8/14 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 2.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,109,736,000(یک میلیارد و  یکصد و  نه میلیون و  هفتصد و  سی 

و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 141.64  2.5
 

3360000  , 1399 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 107**--**
 مورخ 98/07/01 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

باز یربناي 424.25مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سربندي به صورت **--**
ساختمان سه طبقه در 3 واحد و یک باب مغازه   می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه 

 برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن آرمه مشاهده **--**

:گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت  2.06مترمربع در طبقه همکف به صورت **--**

 پیلوت
احداث یک باب مغازه با مصالح بلوکی به مساحت 23.56مترمربع مازاد بر تراکم در **--**
حیاط جنوبی که در زمان بازدید در مرحله اجراي دیوار می باشد و سربندي نگردیده است. 

(متصل به دو معبر 8متري)
  اضافه بناء مازا د بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 2.06 مترمربع**--**

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز    به مساحت 128.3مترمربع مازاد بر تراکم**--**
توسعه بناء در زیرشیروانی به مساحت 13.34 مترمربع به صورت توسعه انباري و **--**

راهرو
رعایت پارکینگ مورد نیاز مسکونی  می گردد و یک واحد کسري پارکینگ تجاري **--**

.دارند
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره 8مترمربع به ازاي هر واحد می باشد که **--**

.15.6مترمربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
29.18مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز بر اساس ضوابط زمان پروانه (16مترمربع **--**

.به ازاي هر واحد) دارند
داراي گزارش ناظرین ساز ه و معماري  به شماره هاي 30151 مورخ 99/05/01 و **--**

 35012 مورخ 99/06/04
.سطح اشغال همکف از 73.96% در زمان پروانه به 88.97% افزایش یافته است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970902800998 مورخ 99/2/20 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 117916 مورخ 99/6/25 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی و بهداشتی  مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با 
توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع 

بنا احراز نمیگردد که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها راي به جریمه معادل یک و نیم برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 

1398 نسبت به مساحت 13/45 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 36,315,000
(سی و  شش میلیون و  سیصد و  پانزده 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 13.45  1.5
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/26 3/99/26516 رسیدگ
ي 

 مجدد

خیابان 
شهداء 

دیانتی کوي 
مروارید 
جنب 

ساختمان 
آریان

3-3-10120-26-1-0-0 35
0

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 

شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 
قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 67,500,000(شصت و  هفت میلیون و 

 پانصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 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 تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت عرصه 25 متر مربع

می باشد که بر اساس پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 23/35 متر مربع بوده 
 و متقاضی بدون اخذ مجوز الزمه اقدام

به احداث اعیان با اسکلت بلوکی به زیربناي 13/45 متر مربع بر روي آن به قدمت سال 
جاري نموده است

باستناد خط پروژه شماره 1958 پیوست فاقد عقب نشینی از وضع موجود بوده همچنین الزم 
 به ذکر است مساحت آن کمتر از حد نصاب الزم جهت

یک واحد مسکونی می باشد
ضمنا با توجه به عدم تامین پارکینگ یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد و کل بناي 

احداثی بصورت مازاد بر تراکم می باشد
که از بابت آن برابر با صورتجلسه بشماره  26516 مورخ 99/8/26 کمیسیون رسیدگی مجدد 

به جریمه محکوم گردیده
حالیه درخواست صدور مجوز حفاري بطول 4 متر آسفالت از نوع قدیم جهت انشعاب گاز را 

دارند
مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

35
0

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 

306,390,000(سیصد و  شش میلیون و  سیصد و  نود هزار ) ریال  تائید و استوار 
میگردد.

جریمه 102.13  3
 

1000000  , 1387 طبقه مازاد بر تراکم 1399/08/26 3/99/26518 تجدید 
نظر

صفاري  
فلسطین بن 

بست  
مهدي پور

3-2-10143-68-1-0-0 35
1

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 

154,000,000(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 129.87  0
 

1000000  , 1387 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 

380,000,000(سیصد و  هشتاد میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 75  2
 

1000000  , 1387
 , 1398

مساحت کسري پارکینگ 1399/08/26 3/99/26518 تجدید 
نظر

صفاري  
فلسطین بن 

بست  
مهدي پور

3-2-10143-68-1-0-0 35
1

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 
192,880,000(یکصد و  نود و  دو میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 48.22  4
 

1000000  , 1387 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید  احتراماً
مکان تعرفه شده توسط متقاضی , یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول که  برابر تصویر  - 
 سند مالکیت . ششدانگ عرصه و اعیان (قطعه 10 تفکیکی ) بمساحت  108.63 متر مربع

که شماره طبقه در سند مالکیت قید نگردیده است  , بانضمام انباري قطعه 5 تفکیکی در  - 
 . همکف بسطح 11.58 متر مربع

مکان فوق بصورت دو باب ساختمان شمالی و جنوبی متصل بهم بصورت دو اشکوبه  . در  - 
 دو واحد مسکونی بر روي پنج باب مغازه و

دو باب انباري مسکونی و دو راه پله مجزا داراي صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت بشماره  - 
12748 - 1359/04/14 و موافقت تفکیک شهردراي بشماره 15455 مورخ 1359/04/04  

 . میباشند
وضع موجود  ساختمان جنوبی  داراي مغایرت  بشرح زیر میباشد که طبق نقشه برداري   -

  . ارائه شده  مساحت  آن بشرح زیر است
راه پله  مسکونی در همکف و انباري قطعه پنجم تفکیکی در پشت راه پله  تبدیل به یک   -1

 باب مغازه بمساحت 18.33 متر مربع گردیده است .  (قدمت حدود سال 1387 )
احداث راه پله مسکونی در همکف بسطح 12.92 مترمربع  در حد غربی جهت دسترسی   - 2

 مسکونی . (قدمت حدود سال 1387 )
واحد مسکونی مورد درخواست در طبقه اول (قطعه 10 تفکیکی ) تبدیل به دو واحد   - 3

مجزا  بمساحت هاي 46.13 و 65.41 متر مربع گردیده است . با قدمت تقریبی سال 1387 که 
   وضع موجود

بصورت تجاري (یک واحد بصورت آرایشگاه بانوان و یک واحد بصورت دفتر شرکت  در   -
(حال بهره بردراي  میباشد .  (98

احداث بنا در طبقه دوم بصورت یک واحد مسکونی بسطح 87.21 متر مربع که از مقدار    - 4
فوق بسطح 3.17 متر مربع بصورت راه پله و بسطح 9.35 متر مربع بصورت کنسول بسمت 

 (شارع در ارتفاع 7 متري میباشد . (با قدمت حدود سال 1387
احداث بالکن تجاري بر روي مغازه هاي شماره 1 و 2 بسطح 48.22 متر مربع  (بسطح  - 5
25.81 متر مربع در حد 1/3 و بسطح 22.41  مترمربع خارج از حد 1/3 ) (با قدمت سال 

1387 ) 
مغازه ها فاقد راه دسترسی به بالکن میباشند و راه دسترسی آن از طریق راه پله مسکونی )

 ( . است
- - - - - - - - - - - - 

بر اساس طرح تفصیلی زمان وقوع تخلف در کاربري مسکونی با تراکم متوسط   ***-=-=
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . قرار دارد
محورهاي مختلط تجاري ) M112  بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري *******-=-=
مسکونی قرار دارد . )   (مساحت عرصه  113.61 متر مربع )  تراکم مجاز =- همکف  %75 

 . طبقات 150%  یک طبقه مسکونی بر روي  فعالیت
 . موارد تخلف بشرح ذیل اعالم میگردد

 . مغازه همکف بسطح 18.33 متر مربع خارج از تراکم  -1
 . راه پله همکف بسطح 12.92 متر مربع خارج از تراکم -2

احداث بالکن تجاري بر روي مغازه هاي شماره 1 و 2 بسطح 48.22 متر مربع  (بسطح  -3
25.81 متر مربع در حد 1/3 و بسطح 22.41  مترمربع خارج از حد 1/3 ) (با قدمت سال 

1387 ) 
طبقه اول  بصورت تبدیل یک واحد به دو واحد با قدمت سال 1387   و تبدیل مسکونی  - 4
به تجاري با قدمت سال 1398  بمساحت هاي 46.13 و 65.41 متر مربع بصورت خارج از 

 . تراکم
طبقه دوم  احداثی بمساحت  87.21 متر مربع  بصورت مازاد بر طبقات مجاز با اسکلت  - 5
فلزي و دیوار آجري است . ( از مقدار فوق بسطح 3.17 متر مربع بصورت راه پله و بسطح 

( 9.35 متر مربع بصورت کنسول بسمت شارع در ارتفاع 7 متري میباشد
داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري  و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشند - 6

 . 
لزم به توضیح است که برابر راي کمیسیون محترم بدوي ماده صد بشماره 9826 مورخ )

1390/06/21 در خصوص نصب بدون مجوز نماي کامپوزیت در طبقه اول بسطح 100 متر مربع 
داراي راي تخریب بوده که راسا اقدام به اجراي راي نموده اند و پرونده در واحد خالف 

 ( مختومه اعالم گردیده است
طبق خط پروژه شماره 1647 بسطح حدود 18.34 متر مربع از عرصه مشاعی (از اعیان مغازه 

 . شماره 3 و بخشی از راه پله مسکونی ) در تعریض کوچه بن بست 6 متري قرار دارد
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

-------------------------------------------------------------
------
 احتراماً 

, در خصوص موارد فوق داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد  میباشند -
برابر  سوابق ارائه شده بسطح 14 متر مربع از بالکن اعالم شده  به کمیسیون مربوط به  -

 . مغازه قطعه ششم داراي بالمانع شماره 3/33/33006  مورخ 83/12/10   میباشند

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 . مراتب جهت صدور دستورتقدیم 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-128957 مورخ 99.07.08 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 76,498,700(هفتاد و  

شش میلیون و  چهارصد و  نود و  هشت هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 246.77  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/20 3/99/26530 تجدید 
نظر

بلوار ولی 
عصر هالل 
احمر هالل 
7 ك 
یازدهم 

سمت راست

3-3-10471-94-1-0-0 35
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
احداثی مازاد بر تراکم مجاز،  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  

ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
788,252,500(هفتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار و  

پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 101.71  2.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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توضیحات بازدید  احتراماً
با توجه به تصمیم شماره 22784  مورخ 98/04/26  کمیسیون محترم ماده صد جهت  -

گزارش دقیق از ملک , با توجه به مراجعه متقاضی و ارائه مدارك مورد نیاز گزارش اصالحی 
  . آن بشرح زیر تقدیم میگردد

مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 146 متر  -
 مربع. وضع موجود مشتمل بر یکباب ساختمان در حال احداث بصورت 2.5 طبقه در 2 واحد
مسکونی با اسکلت بتنی و قدمت سال 1397  که بدون مجوز شهرداري احداث گردیده و   -
در مرحله سفت کاري  میباشد . (در زمان بازدید دستور مقام محترم قضایی ملک پلمپ بوده 

 است )
طبق کروکی نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 145.16  متر مربع و اعیان بشرح  -

. . زیر است
 . همکف  بصورت پیلوت و راه پله بسطح 116.16  متر مربع -1

طبقه اول و دوم هر کدام  در یک واحد مسکونی بسطح  116.16 متر مربع که از مقدار  - 2
.فوق بسطح 14.82  متر مربع بصورت راه پله است

 . راه پله به بام بسطح 16.54 متر مربع -3
الزم بذکر است که بام بصورت تهرانی اجرا گردیده  که در زمان اتمام عملیات در صورت  - -
صدور راي جریمه توسط کمیسیون ماده صد اجراي سربندي بصورت بام شیب دار(شیروانی) 

 . الزامیست
قرار دارد . سطح اشغال مجاز  70%      - طبقات    R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

100% 
بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 941  فاقد عقب نشینی از حد جنوب است . (الزم بذکر  -
است که حد شمال در محل به شارع متصل بوده که در طرح تفصیلی کوچه تعریف نگردیده 

 است )
  %  مورد استفاده   ؛  همکف   80.02%    - طبقات  160.05  -

 . همکف   ؛  بسطح 101.61 متر مربع داخل تراکم  و بسطح 14.55 متر مربع خارج از تراکم -
 . طبقات  ؛   145.16 متر مربع داخل تراکم   و  بسطح 87.16  متر مربع داخل تراکم -

 . رعایت پارکینگ گردیده است -
حد شمال بر اساس فروشنامه و وضع موجود بصورت شارع عمومی بوده که در طرح   -

 , تفصیلی کوچه اي تعریف نگردیده  است
 . و راه عبور یک واحد پارکینگ از حد مذکور اتفاق می افتد -

الزم بذکر است که ساختمان فوق قبال بصورت اشتباه بر روي کد نوسازي  111-1- 10443  -
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 . - 3- 3   گزارش گردیده است
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب یک برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 134,332,800(یکصد و  سی و  چهار میلیون و  سیصد و  سی و  دو 

هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 39.98  1
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/09/10 3/99/26550 بدوي الهیجان  
شهدا  

مژدهی 5 
متري

3-2-10151-43-1-0-0 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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/130 مورخ 98/08/19 در 3/5 
طبقه ( با احتساب 3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 482/67 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 9/34 متر مربع می باشد  *--*
همچنین بسطح 0/71 متر مربع از راه پله به فضاي مفید پیلوت تبدیل شده است

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 28/02 متر مربع  *---*
(هر طبقه بسطح 9/34 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع سه طبقه بسطح 0/99 متر 

مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در زیرشیروانی بسطح 10/18 متر مربع کاهش زیربنا دارد لیکن بسطح 0/92 متر   *----*
مربع از مساحت انباري ها بیش از مقدار مجاز 5 متر مربع به ازاي هر واحد می باشد

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 70/73 % و سطح اشغال موجود برابر با %65/86  *----*

می باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت نمی گردد موجود برابر با *-------*

13/27متر مربع و مقدار الزم برابر با17/66 متر مربع می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/11/26 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 16,329,600(شانزده میلیون و  سیصد و  بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 10.24  3.5
 

455625  , 1384 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1399/08/26 3/99/26552 تجدید 
نظر

 
بلوارانصاري 
خیابان 
پارس 
-نبش 

کوچه سهند 
ساختمان 
پردیس 
واحد 8

3-3-10336-25-1-1-0 35
4

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت به صورت یک باب مغازه به 
مساحت  15.35 بانضمام بالکن 1/3 به سطح 5.11 متر مربع ( که این مقدار در سند مالکیت 

وارد نشده است )
 باستناد پروانه و پایان کار ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-*

مالک اقدام به توسعه باکن به صورت سراسري به سطح 10.24 متر مربع با قدمت  *---*
 سال 1384  وپس از دریافت پایان کار و با توجه به وضعیت موجود مغازه نموده است

 فاقد کسري پارکینگ می باشد *----*
 فاقد فعالیت تجار می باشد *-----*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
158447 مورخ 1399.08.17 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.107.200.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 

استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 221,440,000(دویست و  بیست و  یک میلیون و  چهارصد و  

چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.84  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/09/10 3/99/26569 بدوي خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 
هشتم

3-1-10002-29-1-0-0 35
5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/10 3/99/26569 بدوي خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 
هشتم

3-1-10002-29-1-0-0 35
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی  داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 34 به تاریخ 95/05/06 به صورت 4.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی و انباري در زیر 

شیروانی  با زیربناي 445.88 مترمربع می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است  *---*

در خصوص توسعه بنا و تخلفات زیر بنایی داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون  *----*
 : ماده صد مبنی بر پرداخت جریمه و پرونده مختومه در واحد تخلفات به شرح زیر می باشد

 . توسعه بنا در همکف به سطح 16/42  مترمربع  -1
توسعه بنا درطبقات اول تا چهارم  در مجموع به سطح 92/68  مترمربع ( هرطبقه به  -2

 سطح  23/17  مترمربع )
 توسعه بنا در انباري زیرشیروانی به سطح 6/13  مترمربع  -3

 استفاده از تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به سطح 84.65 متر مربع -4
 رعایت پارکینگ می گردد *-*

: اکنون با توجه به بازدید مجدد داراي تخلف زیر بنایی به شرح زیر می باشد -****-
 تبدیل بخشی از پیلوت به یک بابا مغازه به سطح 13.84 متر مربع -1

 طول بر مغازه فاقد حد اقل بعد ( 3 متر ) می باشد *-*
با توجه به تبدیل پیلوت به یک واحد تجاري ، داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري   -2

 می باشد
با توجه به ازدید مجدد از محل و جانمایی پارکینگ ها ، رعایت 4 واحد پارکینگ  *-*

مسکونی می گردد
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*

 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  50 % + 1% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده زمان  *------*

% پروانه 52.42 % ------ استفاده کنونی  64.37
تراکم مجاز : 120%  + 4 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*

% پروانه 185.64 % ------- استفاده کنونی  265.11
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

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 احداث ساختمان سه طبقه روي پیلوت 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-147576 مورخ 99/08/01 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي 
به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 15,451,200(پانزده میلیون و  

چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 128.76  0.1
 

1200000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/25 3/99/26589 بدوي ارشاد  
اسماعیل 
آباد کوچه 
   شالیزار

3-3-10466-139-1-0-0 35
6

در خصوص مازاد بر تراکم و یک طبقه مازاد، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 347,544,000
(سیصد و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم 

می دارد. ضمناً در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري 
مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 193.08  1.5
 

1200000  , 1388 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 109 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه 161مترمربع مشتمل **--**
.بر ساختمان سه طبقه بر روي پیلوت  می باشد

که از بابت طبقه اول داراي راي جریمه و در خصوص تبدیل پیلوت به مسکونی  **--**
داراي راي قلع بناء می باشد(کال 160مترمربع همکف و اول) با توجه به راي شماره 47934

 مورخ 93/10/18
.کمیسیون همعرض که اجراي راي گردیده است و پرونده مختومه گردیده است**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و  نقشه ارائه شده همکف به صورت **--**

پیلوت و راه پله به مساحت 95.66مترمربع می باشد.(سوئیت تخریب و به صورت پیلوت می 
باشد)

طبقه اول  با زیربناي 95.66مترمربع در یک واحد مسکونی می باشد.(13.66**--**
مترمربع راه پله +82مترمربع واحد )

طبقات دوم و سوم با زیربناي 105.26مترمربع هر کدام یک واحد مسکونی می **--**
باشد.(15.07مترمربع راه پله +82مترمربع واحد و 9.6مترمربع کنسول)

ارتفاع کنسول در طبقه دوم 5.7 متر در طبقه سوم 8.9متر وهر دو با عمق 1متر  **--**
.می باشد

 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در طرح جدید در کاربري مسکونی**--**
r 112قرار دارد.(70-100%)و در طرح قدیم کاربري ورزشی بوده است.(تراکم گیري بر اساس

طرح جدید انجام شده)
سطح اشغال موجود ملک 59.41% و مجاز 70% می باشد.(با توجه به عقب نشینی **--**

اعیان بر اساس عرصه اولیه)
با توجه به خط پروژه شماره 2526 به مساحت 38.20مترمربع از اعیان هر طبقه در **--**

.تعریض کوچه 12متري اصالحی در حد شمال قرار دارد
طبقه سوم به مساحت 105.26مترمربع به صورت طبقه مازاد بر طبقات مجاز  می **--**

.باشد
ازکل اعیان احداثی طبقه همکف 85.96مترمربع داخل تراکم و9.76مترمربع   **--**
مازادبر تراکم می باشد  (80مترمربع طبقه همکف که فقط داراي راي تخریب در خصوص 

سوئیت بوده و فاقد راي بوده مجدد محاسبه گردیده است)
طبقه اول 95.66مترمربع داخل تراکم که 80مترمربع داراي راي بنابراین 15.66**--**

.مترمربع تخلف داخل تراکم می باشد
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طبقه دوم 27.14مترمربع داخل تراکم و 68.52مترمربع مازاد بر تراکم می باشد  و **--**
 9.6مترمربع کنسول غیر مجاز

طبقه سوم به صورت طبقه مازاد به مساحت 105.26 مترمربع در یک واحد می **--**
باشد. ( 9.6مترمربع کنسول غیر مجاز می باشد.)

.رعایت 3 واحد پارکینگ بر اساس ضوابط قدیم میگردد**--**
.ساختمان فاقد راه پله به بام می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم اداره اب به حضور تقدیم میگردد**--**
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 

بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 297,237,600(دویست و  نود و  هفت میلیون و  دویست و  سی و  

هفت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 72.89  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/03 3/99/26602 بدوي خ شهدا  
اول ج 

کیژده-کوچ
 ه نهم

3-3-10163-29-1-0-0 35
7
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/117 مورخ 98/07/25 در 2/5 
طبقه ( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 357/27 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 16/65متر مربع می باشد توضیح  *--*

اینکه بسطح 15/51 متر مربع از پیلوت بدون مجوز به یکباب مغازه تبدیل شده است
ضمنا در همکف یکباب انباري بسطح 15/67 متر مربع می باشد که طبق ضوابط کال بصورت 

مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع می باشد
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت33/30 متر مربع (هر  *---*

طبقه بسطح 16/65 متر مربع) می باشد از این مقدار بسطح 11/68 متر مربع مربوط به 
افزایش زیربنا در راه پله می باشد

در زیرشیروانی بسطح 7/27متر مربع افزایش زیربنا دارد که از این مقدار بسطح   *----*
3/81 متر مربع مربوط به انباري مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع است

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 73/43 % و سطح اشغال موجود برابر با %84/76  *----*

می باشد
براي واحد هاي مسکونی فاقد کسري پارکینگ بوده لیکن به سبب احداث تجاري  *-----*

یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/06/01 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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

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 215,760,000
(دویست و  پانزده میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 19.1  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/09/01 3/99/26603 تجدید 
نظر

بلوار امام   
خوش انس 
- نبش ب 
چهارم

3-3-30281-37-1-0-0 35
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ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

 0
 

3100000 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها از یک به دو واحد ، نظر 
به اینکه اضافه بنایی تلقی نمی گردد ، لذا راي بدوي صادره در این بند ، صحیح صادر 

گردیده است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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 برابر ارزش 

معامالتی ، مستنداً به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه 
به مبلغ  155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي 

در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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 برابر ارزش 
معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه به 
مبلغ  109,089,000(یکصد و  نه میلیون و  هشتاد و  نه هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي 

بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 35.19  1
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 164,703,000
(یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  هفتصد و  سه هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 17.71  3
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/96/267 مورخ 96/12/28 در 3 طبقه 
( با احتساب یک واحد  مسکونی دوبلکسی در طبقات اول و دوم  و یک باب مغازه در همکف 

( 
 .به زیربناي 431/98 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی درحد  نازك کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 
:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف مغازه مذکور بسطح 17/71 متر مربع افزایش زیربنا دارد که بسطح 6/84  *--*
متر مربع بصورت توسعه بناي همکف و بسطح 10/87 متر مربع از آن بصورت تبدیل غیر 

مجاز پیلوت به مغازه است همچنین
یکباب مغازه دیگر بسطح 19/10 متر مربع با تبدیل غیر مجاز پیلوت به تجاري ایجاد گردیده 

است
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 26/64متر مربع (هر  *---*
طبقه بسطح 13/32 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع سه طبقه بسطح 8/55 متر 

مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است (0/77 متر مربع در همکف و طبقات اول و دوم هر 

کدام 3/89 متر مربع)
در زیرشیروانی بسطح 7/05 متر مربع کاهش زیربنا دارد  *----*

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 60 % و سطح اشغال موجود برابر با 64/45% می  *----*

باشد
تا این مرحله دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد  الزم به ذکر است تایید  *-----*
نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم 

.می گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
از مهندس ناظر  ساختمان گزارشی در خصوص تخلف مذکور ثبت نگردیده  *-------*

است
آسانسور بر خالف پروانه صادره حذف و اجرا نگردیده است (برابر ضوابط  *--------*

براي ساختمان هاي چهار سقف و بیشتر الزامی می باشد)
یکی از مغازه مذکورفاقد سرویس بهداشتی بوده ضمنا در محل پخ اقدام  *----------*

به احداث بازشو نموده است که اصالح آن تا زمان پایانکار الزامی می باشد
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حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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-150752 مورخ 99/08/06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا 

بابت داخل تراکم، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه 
با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 13,375,800(سیزده میلیون و  سیصد و  

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

جریمه 74.31  0.1
 

1800000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/25 3/99/26609 بدوي کمربندي 
خرمشهر 
کوي امام 
رضا ك بهار 

30

3-3-10405-230-1-0-0 35
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در خصوص یک واحد کسري پارکینگ، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 45,000,000

(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  1
 

1800000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص مازاد بر تراکم، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 28,242,000(بیست و  هشت میلیون و  

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

جریمه 15.69  1
 

1800000  , 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 احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 100 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه 99.08مترمربع **--**
.مشتمل بر ساختمان ویالئی در یک واحد  می باشد

که در زمان بازدید در مرحله بهره برداري می باشد اما با دستور قضائی پلمپ  **--**
گردیده است .(فاقد سابقه در شهرداري )

با توجه به نقشه ارائه شده همکف مشتمل بر یک واحد ویالئی با مصالح بنایی به **--**
.مساحت حدودي 90مترمربع می باشد

112قرار R با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**
(%دارد.(100-75

بنابراین 74.31مترمربع داخل تراکم  ومابقی به مساحت15.69  مترمربع مازاد بر **--**
.تراکم می باشد

.سطح اشغال موجود ملک 90.83% و مجاز 75% می باشد**--**
با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه ذیل برگه نقشه شهري ملک در پهنه  **--**

قرار دارد اما در طرح تفضیلی کوچه اي پیش بینی نگردیده است و با توجه به  r112 مسکونی
.نسقی بودن امکان اصالح طرح نمی باشد

.کوچه موجود ملک در محل بیشتر از 6متر در حد جنوب آن می باشد**--**
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد**--**

.ساختمان با مصالح بنائی  و قدمت سال 99 می باشد**--**
در حد شمال به مساحت 5.6مترمربع عرض حیاط خلوت با عمق متوسط 1.24متر **--**
کمتر از 2متر اجرا گردیده است که با توجه به دیوارگذاري و ویالئی بودن فاقد اشرافیت به 

.پالك مجاور می باشد
مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به درخواست متقاضی به حضور تقدیم **--**

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

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

در خصوص احداث بناي بدون مجوز ( در حد اجراي ستون پیلوت )، 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-158444 مورخ 99/08/17 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي 

به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 36,319,600(سی و  شش 
میلیون و  سیصد و  نوزده هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 117.16  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/25 3/99/26611 بدوي انصاري  
ارشاد  ك 
شقایق  ك 
 میخک 4

3-3-10452-74-1-0-0 360

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 78,430,000(هفتاد و  هشت 

میلیون و  چهارصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 10.12  2.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت قطعه 
زمین نسقی بمساحت حدود 165 متر مربع (با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده 

       بمساحت 167/37 متر مربع) می باشد
:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است

وضع موجود شامل ساختمان در حال احداث بدون مجوز در زمان بازدید بصورت  *...*
ساختمان یک طبقه (در حد اجراي ستون طبقه پیلوت) در یک واحد مسکونی با اسکلت بتن 

آرمه و قدمت احداث سال 99
:با مشخصات مندرج در جدول کاربري می باشد که 

 باستناد خط پروژه شماره 2220  پیوست  در مسیر تعریض معابر قرار ندارد*...*
با توجه به ضوابط جاري تا این مرحله  فاقد کسري پارکینگ (تایید نهایی پس از  *...* 

اجراي کامل ساختمان وزمان پایانکار)
سطح اشغال مجاز 70% و سطح اشغال موجود 76/05% می باشد *..*

داراي گزارش غیابی بشماره 568975-99/02/01 در سیستم می باشد *..*
است R112 کاربري ملک *..*

ورود به  ملک از حد شرق میسور است و از حد غرب پالك نسقی دیگري در مسیر *..*
کوچه و ملک مذکور قرار گرفته است

حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد
.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد می گردد *

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

نظر به اینکه در صدور و عنوان راي شماره 3/99/26456 مورخ 99/8/11 صادره از 
ناحیه این کمیسیون اشتباها به جاي 2 باب بناي تجاري به مساحت هاي 31/31 و 

19/34 متر مربع راي به جریمه با یک پنجم ارزش سرقفل بناي تجاري در خصوص کل 
مساحت 121/27 متر مربع صادر گردیده که  مراتب اعالم اشتباه و درخواست از سوي 
ذینفع به شماره 162468 مورخ 99/8/21 اعالم شده لذا با وحدت مالك از ماده 309 
قانون آیین دادرسی مدنی راي به جریمه با یک پنجم ارزش سرقفل حسب نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري طی شماره 148751 مورخ 99/8/5 ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري نسبت به مساحت هاي 19/34 و 31/31 متر مربع  به مبلغ 
810,400,000(هشتصد و  ده میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و تصحیح می نماید . 
ضمنا در خصوص 2 باب بناي تجاري دیگر به مساحت هاي 25/84 و 44/78 متر مربع 
بدون مجوز و بر خالف اصول شهرسازي می باشد لذا مستندا به تبصره یک ماده صد 
قانون شهرداري ها حکم به قلع و اعاده به وضع سابق صادر و اصالح میگردد ، ضمنا 

تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی ممنوع می باشد .

جریمه 121.27  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/08/26 3/99/26614 اصالح
ي 
بدوي

ولی عصر  
خ علی 

مومنی  خ 
حکمیت 2  

نبش 
حکمت 2و3

3-3-10439-11-1-0-0 361

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 و اصالح میگردد . ضمنا در خصوص 2 باب کسري پارکینگ دیگر 
، با توجه به حکم قلع و اعاده به وضع سابق در خصوص 2 باب مغازه به مساحت هاي 
25/48/ و 44/78 متر مربع ، موضوع 2 واحد کسري پارکینگ تجاري دیگر منتفی و 

اصالح می گردد ، ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی ممنوع می باشد 
.

جریمه 100  2
 

3100000  , 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 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,903,090,000(یک میلیارد و  نهصد و  سه میلیون و  نود هزار )  ریال صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 327.35  2
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 25مورخ **--**
 98/03/25 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 12واحد مسکونی

باز یربناي 1297.01مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اتمام سفت کاري کاري **--**
 می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 81.62مترمربع در طبقه همکف**--**
تبدیل غیر مجاز 121.27مترمربع از مساحت پارکینگ با افزایش ارتفاع به 3.7متر **--**

 به 4 باب مغازه
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول به مساحت 71.94مترمربع  که از این مقدار **--**
.10.5مترمربع تراس غیر مسقف به سمت حیاط بر روي سایبان بتنی همکف می باشد

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه دوم و سوم هرکدام   به مساحت 61.44مترمربع **--**
مترمربع  (در مجموع سه طبقه  194.82مترمربع)

توسعه بناء زیرشیروانی به مساحت 50.91مترمربع به صورت اتباري زیرشیروانی که **--**
از این مقدار 26.35مترمربع انباري بیشتر از 5مترمربع و  مازاد بر تراکم و مابقی به سطح 

.24.56مترمربع راهرو و راه پله می باشد
رعایت پارکینگ مورد نیاز واحد هاي مسکونی گردیده است و 4واحد کسري **--**

 .پارکینگ تجاري دارند
با توجه به پالن ارائه شده 13.5مترمربع فضاي سبز تامین گردیده است که 36.35**--**

.مترمربع کمتر از 10% مورد نیاز می باشد و کسري دارند
با  توجه به ضوابط زمان پروانه 41.35مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند.(14**--**

مترمربع به ازاي هر واحد)
.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**

.سطح اشغال همکف از 60.16% در زمان پروانه به 74.59% افزایش یافته است**--**
داراي گزارش ناظر سازه -معماري- برق و مکانیک به شماره ارجاع هاي 11485**--**
مورخ  98/09/20 -11238مورخ 98/09/17 و 12287مورخ 98/09/17و 11291مورخ 

98/09/17 
*****************************************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر مبنی بر جریمه دو باب مغازه به **--**
مساحت 19.34+31.31 مترمربع و  توسعه بناي مسکونی  و دو باب مغازه دیگر به مساحتهاي 

 25.84و 44.78 داراي راي تخریب می باشد

361
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کسري پارکینگ در این صورت به 50مترمربع و دوباب تغییر می کند که راي به  **--**
.اشتباه براي 4 کسري پارکینگ صادر گردیده است

ضمنا دو باب  مغازه در محل  با ایجاد بازشو و ارتباط یا پیلوت تخریب گردیده **--**
.است

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه پنجم با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 197,769,600(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  هفتصد و  شصت و  نه هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 19.62  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/26 3/99/26616 بدوي چهارراه  
گلسار-خ 
ش انصاري  
ك فرهنگ 
معتمدي

3-2-10066-17-1-6-0 36
2

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی یک واحد آپارتمان  به مساحت **--**
 235.6مترمربع در طبقه پنجم ساختمان

به انضمام سه واحد پارکینگ و یک باب انباري که از بابت ساختمان در 5طبقه و6 **--**
 واحد مسکونی داراي پروانه به شماره 359مورخ 92/12/28 و

.پایانکار شماره 514604مورخ 98/04/04  با زیربناي  1622.9مترمربع می باشد**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري وضع موجود ارائه شده **--**
 بخشی از مساحت عقب سازي در طبقه پنجم که به صورت شیروانی بوده است به مساحت
19.62مترمربع در طبقه پنجم به مساحت زیربناي مفید واحد بدون مجوز اضافه **--**
شده است.(توسعه بناء بدون مجوز مازاد بر تراکم با تبدیل شیروانی به مساحت مفید)
(%سطح اشغال موجود نسبت به پایانکار صادره تغییري نکرده است.(59.14**--**

می باشد و به استناد پروانه و پایانکار فاقد عقب نشینی می  R232 کاربري عرصه**--**
.باشد

داراي وکالت نامه از مالکین مشاع به شماره 17490مورخ 94/05/22  در خصوص **--**
 مراجعه به ادارات و مراجعه به کمیسیون ماده 100

 .مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

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

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

حسب بررسی محتویات پرونده با توجه به ارائه گواهی استحکام بناي مالک طی 
شماره 168328 مورخ 99/8/29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري که توسط مهندس 
ناظر ساختمان به نام حمید بهشتی دافچاهی به شماره پروانه اشتغال 10-300-13815 
، مورد تایید قرار گرفته ، لذا به استناد تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 

را از بابت کلیه تخلفات در حدتراکم به مساحت 137 متر مربع به پرداخت یک دهم 
ارزش معامالتی بر مبناي سال وقوع تخلف بمبلغ  45,210,000(چهل و  پنج میلیون و  

دویست و  ده هزار )  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 137  0.1
 

3300000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/26 3/99/26627 بدوي کوي امام  
رضا-وحدت 
 ك وحدت2

3-3-10391-22-1-0-0 36
3

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 421 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه 415.44مترمربع **--**
.مشتمل بر یک دستگاه  ساختمان  ویالئی با اسکلت فلزي و قدمت سال 98  می باشد

با توجه به نقشه ارائه شده همکف مشتمل بر یک  ساختمان ویالئی به مساحت **--**
 137 مترمربع (14.6مترمربع پیلوت و 122.4مترمربع مسکونی )

112قرار r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**
(%دارد.(100-60

.بنابراین  کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد**--**
.سطح اشغال موجود ملک 32.97 % و مجاز 60% می باشد**--**

.می باشد r112 کاربري عرصه**--**
با توجه به خط پروژه شماره 2442ملک فاقد عقب نشینی ازانتهاي بن بست می **--**

.باشد
.رعایت یک واحد پارکینگ در فضاي باز می گردد**--**

.ساختمان با اسکلت فلزي  و قدمت سال 98 می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم 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 با اخذ تعهد ثبتی  

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.5  0
 

3360000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی 1399/09/22 3/99/26636 تجدید 
نظر

امین ضرب   
پشت 
پسماند 
 خشک

3-2-10083-251-1-0-0 36
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 نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/22 3/99/26636 تجدید 
نظر

امین ضرب   
پشت 
پسماند 
 خشک

3-2-10083-251-1-0-0 36
4

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 از3 به 2/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

3,683,988,000(سه میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  
هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 438.57  2.5
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 
138,240,480(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  دویست و  چهل هزار و  چهارصد و  

هشتاد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 411.43  0.1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی و برابر نقشه هاي ارائه شده 
 به سطح 249.35 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت و با  مصالح بتنی  می  *-*
  باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام بتن ریزي ستون هاي طبقه سوم می باشد *--*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *---*

   R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *----*
باستناد خط پروژه شماره 403 عرصه فاقد عقب نشینی ، اما  از اعیان در  *------*

مجموع طبقات به سطح 1.5 متر مربع ( در هرطبقه به سطح 0.5 متر مربع ) در محل پخ دو 
 گذر در تعریض معابر 8 متري شمال و شرق می باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 65 % ---- مورد استفاده : 85.22 -1
همکف به سطح 162.08 متر مربع در حد تراکم و به سطح 50.42 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 255.67 -2

در طبقات به سطح 249.35 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  175.65 متر  *--*
 مربع می باشد

 داراي یک طبقه مازاد ( طبقه سوم ) به سطح 212.50 متر مربع  می باشد *---*
رعایت 5 واحد پارکینگ مسکونی می گردد و داراي یک واحد کسري پارکینگ  *----*

 مسکونی می باشد
 راه پله به بام  تا این مرحله اجرا نشده است *-----*

حیاط خلوت سراسري به عمق 2 تعبیه و رعایت می گردد *------*
 کنسول احداثی در ارتفاع 2.4 از همکف و در هرطبقه به عمق 0.8 متر طول *-------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

احتراما باستحضار می رساند برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 25969 به  *-*
تاریخ 99/06/16 در خصوص کنسول اعالمی در سطر ششم گزارش به منطقه ارجاع داده 

شده تا در فرم تحلیل خالف جداگانه ورود اطالعات گردد
الزم به توضیح می باشد کنسول به شارع احداث نشده و واژه کنسول در متن گزارش اصالح  

36
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و از گزارش حذف می گردد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 93/15مترمربع 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 144805مورخ 99/7/28و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

1,210,950(یک میلیون و  دویست و  ده هزار و  نهصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 93.15  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/03 3/99/26641 بدوي کوي آزاد  
خ الهیجان 
  خ جانبازان

3-3-10357-406-1-0-0 36
5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین  برابر سند به مساحت 343 متر 
 مربع می باشد

 داراي اعیان احداثی به صورت یک باب خانه ویالیی با مصالح بلوکی  می باشد *--*
 ساختمان در حال بهره برداري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1376 باستناد فیش برق ارائه شده می باشد *------*
  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف مسکونی - تراکم کم  *-------*

 باستناد خط پروژه شماره 1636 ملک فاقد عقب نشینی در کوچه 8  می باشد *------*
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 60 % ---- مورد استفاده : 27.16 -1

 همکف به سطح 93.15 متر مربع در حد تراکم  می باشد *-*
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی در فضاي باز برابر ضوابط می گردد *----*

 مالک درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم مسیر دفتر خانه را دارد *------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

*--------------*
با توجه به اشتباه تایپی در فرم جریمه الیحه که سال تخلف به جاي 1376 به سال 1367 قید 
شده است ، طی تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 26450 به تاریخ 99/08/10 ، پرونده به 

منطقه بازگشت داده شد تا اصالح سال وقوع تخلف صورت پذیرد
ضمنا برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستري ، سال تخلف به سال 1375 اعالم  *-*

گردیده است
سال وقوع تخلف به سال 1375 برابر گزارش کارشناس دادگستري اصالح  گردید *--*

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

دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري بابت کسري 
پارکینگ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  1.5 به 1 برابر ارزش 

معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار 
) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/01 3/99/26651 تجدید 
نظر

خ شهداء 
انتهاي ك 
متحدین 
انتهاب ك 

29

3-3-10133-157-1-0-0 36
6

در خصوص مقدار بناي مسکونی در حد تراکم راي بدوي مستنداً به تبصره 4 ماده صد 
قاونون شهرداري ها با ضریب 0.1 ارزش معامالتی و  جریمه به مبلغ 68,041,900(شصت 

و  هشت میلیون و  چهل و  یک هزار و  نهصد) ریال تایید می گردد.

جریمه 219.49  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  181,861,500(یکصد و  هشتاد و  یک میلیون و  
هشتصد و  شصت و  یک هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 39.11  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 قطعه زمین نسقی  برابر با فرووشنامه 
عادي ارائه شده به مساحت عرصه 150 متر مربع  و برابر با نقشه برداري ارائه شده  به 
مساحت عرصه   133/29مترمربع می باشد و مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا 

بصورت
دو   طبقه بر رو ي پیلوت با نوع اسکلت بتنی و با زیر بناي کل 258/6 وبا  قدمت سال     
1398را نموده است .عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري و اجراي نما میباشد که 

 : زیربناي آن شامل
 . همکف بصورت پیلوت وراه پله بازیربناي 86/2  مترمربع  -1

طبقات اول ودوم بصورت دو واحد مسکونی با زیربناي 172/4  مترمربع ( هرطبقه 86/2   -2
 . مترمربع ) وفاقد راه پله به بام می باشد

ضمنا برابر خط پروژه پیوست بشماره 2101  کوچه بصورت 8 متري ورعایت عقب نشینی 
 . گردیده وفاقد عقب نشینی می باشد

 قرار دارد R112 ملک درپهنه 
سطح اشغال همکف 70% مورد استفاده 64/67% وتراکم طبقات  پایه 100%  مورد استفاده 

 129/34% که از کل بناي احداثی بسطح 39.11 مترمربع مازاد برتراکم و
بسطح 133.29  مترمربع درحد تراکم می باشد. که از کل بناي احداثی بسطح 39/11  

 مترمربع مازاد برتراکم و
بسطح 219/49  مترمربع درحد تراکم می باشد

 . براي دو واحد مسکونی براساس ضوابط جاري کسري یکواحد پارکینگ مسکونی دارند
 حالیه با توجه به اخطاریه ناحیه دو منطقه 3  درخواست

 . پرداخت خالف آنرا دارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

36
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 42,327,309(چهل و  دو 
میلیون و  سیصد و  بیست و  هفت هزار و  سیصد و  نه) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون 
شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه 

می باشد

جریمه 128.63  1.5
 

219375  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/10 3/99/26660 تجدید 
نظر

بلوار امام  
 شرکت نفت

3-3-30400-7-1-0-0 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

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 16,453,125(شانزده میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  سه هزار و  

یکصد و  بیست و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

219375  , 1383 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/10 3/99/26660 تجدید 
نظر

بلوار امام  
 شرکت نفت

3-3-30400-7-1-0-0 36
7

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  بصورت نسقی  طبق نقشه برداري ارائه شده توسط 
متقاضی  مساحت عرصه وضع موجود 140 متر مربع

شامل یکباب خانه 2 طبقه   با قدمت سال 1383 و بر اساس پالن معماري ارائه شده توسط 
:متقاضی بصورت

طبقه همکف شامل یک واحد مسکونی  با زیربناي 56/22  متر مربع و راهرو بمساحت  -1
3/06 متر مربع

طبقه اول شامل یک واحد مسکونی با زیربناي  60/71  متر مربع , و راه پله 8/64 متر  -2
 مربع

داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد -3
طبق خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه ( حریم رودخانه) ( بپیوست)  ****

 بمساحت 107/90 متر مربع
.از عرصه در حریم کیفی رودخانه و هم در مسیر خیابان 10 متري آتی قرار میگیرد

( اعیان طبقه همکف بمساحت 38/69 متر مربع و اعیان طبقه اول  بمساحت 48/77 متر 
مربع درحریم  رودخانه و مسیر خیابان 10 متري آتی میباشد)

.واقع میگردد (R231 ) و مابقی در کاربري مسکونی
کاربري زمان ساخت  مسکونی تراکم متوسط میباشد

سطح اشغال مجاز  75% ( بر اساس مساحت بعد از عقب نشینی )  سطح اشغال موجود بر 
.اساس  مساحت قبل عقب نشینی 42/34% میباشد

شایان ذکر است که  متقاضی در سال 1382 با توجه به مدارك ارائه شده ( بپیوست)  جهت 
.دریافت پروانه اقدام نموده بود که در مرحله تایید کارشناسی متوقف گردید

**** مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم  حضور میگردد

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

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

با توجه به محتویات 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 168891 مورخ 99/08/29 مبنی بر تایید استحکام بنا 
ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها  حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 44,550,100(چهل و  چهار میلیون و  پانصد 
و  پنجاه هزار و  یکصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 143.71  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/01 3/99/26667 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا  کوچه 

بهار 31
-سمت چپ

3-3-10410-452-1-0-0 36
8

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت  بناي مسکونی مازادبر تراکم  با ضریب1.75 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 472,897,250(چهارصد و  هفتاد و  دو میلیون و  هشتصد و 

 نود و  هفت هزار و  دویست و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 
مینماید.درخصوص میزات عقب نشینی اعالم شده مالک موظف به رعایت آن در 

هنگام نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 87.17  1.75
 

3100000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  ساختمان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر 
 روي پیلوت می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 84.99 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت و مصالح بتنی   *----*

 می باشد
 ساختمان در حال بهره بردار می باشد  *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1397 می باشد *------*
باستناد خط پروژه شماره 722 به سطح 2.87 متر مربع از اعیان در هر طبقه  *-------*

 در تعریض کوچه 10 متري اصالحی می باشد
واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*

:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 93.72 -1

همکف به سطح 61.59 متر مربع در حد تراکم و به سطح 15.37 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 187.43 -2
در طبقات به سطح 82.12  متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  71.80 متر  *--*

مربع به صورت خارج تراکم می باشد
رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
رعایت عرض قاتونی حیاط خلوت سراسري به عمق 1 متر نمی گردد *------*

با توجه به عدم رعایت عرض حیاط خلوت و دارا بودن بازشو ، داراي اشرافیت  *-------*
 به پالك پشتی در حد جنوب می باشد

ضمنا در خصوص اعیان مذکور داراي سوابق گزارش تخلف ملک و تصمیم  *-------*
کمیسیون ماده صد مبنی بر ارائه مدارك به شماره 3/96/13975 به تاریخ 96/10/16 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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش 165050مورخ 99/08/25 مبنی بر تایید استحکام 
بناي مورد نظرضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه یک دهم ارزش معامالتی به مبلغ 7,915,680(هفت میلیون و  
نهصد و  پانزده هزار و  ششصد و  هشتاد) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 54.97  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/01 3/99/26669 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام  
انتهاي ك 
خوش انس 
ك عاشوري 
 انتهاي 
کوچه 
وحدت 

روبروي ك 
 جانباز 3

3-3-30605-44-1-0-0 36
9

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 144,000,000(یکصد و  چهل و  چهار 
میلیون ) ریال صادر مینماید.درخصوص عقب نشینی اعالم شده مالک موظف به 

رعایت آن در هنگام نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 50  2
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
159549 مورخ 98/09/06 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مغازه به کسر عقب نشینی اعالم شده را به مبلغ 75.000.000ریال تعیین و 

براورد نموده است، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 
ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 15,000,000(پانزده 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 8.8  0
 

1440000  , 1391 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت  بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 163,929,600(یکصد و  شصت و  سه میلیون و  نهصد و  
بیست و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 56.92  2
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی **--**
 بمساحت 64 متر مربع که بدون مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان دوطبقه

بصورت دو واحد مسکونی (همکف : سوئیت و یک باب مغازه فاقد بالکن  طبقه اول **--** 
: یک واحد مسکونی ) با اسکلت بتنی و با قدمت  سال (با توجه به فروشنامه)

.نموده اند که در مرحله بهره برداري میباشد 1391**--**
.مطابق نقشه معماري  ارائه شده گزارش اصالحی بشرح زیر اعالم میگردد**--**

طبقه همکف مشتمل بر یک باب  مغازه بمساحت 8.80 متر مربع.(توضیح اینکه **--**
 حداقل مساحت و بعد مغازه رعایت نگردیده) راه پله بمساحت 6.14 متر مربع

.و سوئیت بمساحت 44.60 متر مربع می باشد**--**
طبقه اول مشتمل بر راه پله بمساحت 4.03 متر مربع و یک واحد  مسکونی **--**

بمساحت 57.12  متر مربع که از مقدار فوق بسطح 3.65 متر مربع بصورت کنسول بسمت 
.معبر می باشد

 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی قرار دارد**--**
(R121) تراکم مجاز 80-80% می باشد بنابراین 54.97 متر مربع داخل تراکم و 65.72ترمربع

.خارج از تراکم می باشد
عرض متوسط حیاط خلوت 1.30متر می باشد که داراي پنجره مشرف به پالك  **--**

.همسایه در طبقه اول می باشد
.با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**

.سطح اشغال همکف 83.43% می باشد**--**
طبق خط پروژه پیوست بشماره 1543 بمساحت حدود 8.02 متر مربع از اعیان در **--**

.همکف  در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد
داراي راي تخریب غیابی کمیسیون بدوي ماده صد بشماره **--**

1394/05/10 میباشند 3/94/13032.
در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 507099مورخ 97/09/13کمیسیون ماده **--**

 صد در خصوص اعالم عقب نشینی اعیان به تفکیک تجاري و مسکونی
.از 8.02مترمربع عقب نشینی اعیان 3.8مترمربع از اعیان مغازه در همکف می باشد**--**

.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص  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 1399/09/08 3/99/26684 تجدید 
نظر

بلوار  
رسالت 

روبروي صدا 
وسیما 

کوچه شهید 
   قنبر زاده

3-1-10055-11-1-0-0 37
0

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 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
510,701,200(پانصد و  ده میلیون و  هفتصد و  یک هزار و  دویست) ریال محکوم و 

اعالم می دارد.  

جریمه 81.43  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/1956 به تاریخ 97/12/26 به صورت 3.5 طبقه و در 5 واحد مسکونی 

با زیربناي 653.38 متر مربع به صورت تراسه می باشد
داراي گواهی عدم خالف به شماره 556948 به تاریخ 98/11/26 و بدون افزایش بنا  در   *-*

 مرحله اجراي سقف اول می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در   *---*

 مرحله اسکلت و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 8.53  متر مربع که این مقدار به صورت سایبان جهت تامین  -1
پارکینگ می باشد

 اضافه بنا در طبقه دوم به سطح 24.15 متر مربع ( عدم رعایت عقب سازي پلکانی ) -2
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 48.75 متر مربع  ( عدم رعایت عقب سازي پلکانی ) -3

 افزایش تعداد وحد از 5 به 6 واحد -4
طبقه اول داراي کاهش بنا می باشد *-*

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  به تاریخ 98/02/11
  ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت  پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*

 دارا یک واحد پارکینگ تزاحمی - درآمدي می باشد *-----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراسه *--*
 کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*

سطح اشغال مجاز 65 %  + تراکم تشویقی  2.37 % ------- سطح اشغال  *------*
% مورد استفاده 67.31 % ------ استفاده کنونی  70.77

تراکم مجاز 165 %  + تراکم تشویقی 7.11 %  ------ تراکم مورد استفاده  *---------*
% 164.94%  ------- استفاده کنونی  201.29
رعایت فضاي باز می گردد *----------*

رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
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مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*
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 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 220,147,200(دویست و  بیست میلیون و  یکصد و  چهل و  هفت 

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

جریمه 43.68  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/10/23 3/99/26689 بدوي امین ضرب   
علی 

محمدي 
کوي طالبی

3-2-10083-179-1-0-0 37
1

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 140**--**
 مورخ 97/11/01 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 3واحد مسکونی

باز یربناي 552.44مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 10.92مترمربع در طبقه همکف**--**
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام  به مساحت 10.92**--**

مترمربع (مجموع سه طبقه 32.76مترمربع )
کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 10.09مترمربع **--**

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**
بر اساس پروانه صادره 30متربع  کسري فضاي سبز و 28.82مترمربع کسري حد **--**

.نصاب فضاي باز دارند
.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**

.سطح اشغال همکف از 74.84% در زمان پروانه به 81.36% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در طبقه پنجم بصورت شیروانی به بناي مفید با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 197,769,600(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  

هفتصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 19.62  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/03 3/99/26690 بدوي چهارراه  
گلسار-خ 
ش انصاري  
ك فرهنگ 
معتمدي

3-2-10066-17-1-6-0 37
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی یک واحد آپارتمان  به مساحت **--**
 235.6مترمربع در طبقه پنجم ساختمان

به انضمام سه واحد پارکینگ و یک باب انباري که از بابت ساختمان در 5طبقه و6 **--**
 واحد مسکونی داراي پروانه به شماره 359مورخ 92/12/28 و

.پایانکار شماره 514604مورخ 98/04/04  با زیربناي  1622.9مترمربع می باشد**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري وضع موجود ارائه شده **--**
 بخشی از مساحت عقب سازي در طبقه پنجم که به صورت شیروانی بوده است به مساحت
19.62مترمربع در طبقه پنجم به مساحت زیربناي مفید واحد بدون مجوز اضافه **--**
شده است.(توسعه بناء بدون مجوز مازاد بر تراکم با تبدیل شیروانی به مساحت مفید)
(%سطح اشغال موجود نسبت به پایانکار صادره تغییري نکرده است.(59.14**--**

می باشد و به استناد پروانه و پایانکار فاقد عقب نشینی می  R232 کاربري عرصه**--**
.باشد

داراي وکالت نامه از مالکین مشاع به شماره 17490مورخ 94/05/22  در خصوص **--**
 مراجعه به ادارات و مراجعه به کمیسیون ماده 100

 .مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

37
2

با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش شهرداري مالحظه میگردد ابنیه مورد نظر 
در سال 1358 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 101.35  0
 

55000  , 1358 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/10 3/99/26692 تجدید 
نظر

کوي  
کاردان - 
خیابان 
الهیجان  
سمیه 11

-صافکاري 
 ایران آلمان

3-2-10317-4-1-0-0 37
3

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 
بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به هیات  کارشناسان رسمی دادگستري 
وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 164315  مورخ 1399.08.25 ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1.011.207.250  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 202,241,450(دویست و  دو میلیون و  دویست و  چهل و  یک هزار و  

چهارصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 1934.06  0
 

55000  , 1357
 , 1359
 , 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ، باستناد تبصره 2
ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 6,910,323(شش میلیون و  نهصد و  ده هزار و  

سیصد و  بیست و  سه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 10.5  2
 

329063  , 1385 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/10 3/99/26692 تجدید 
نظر

کوي  
کاردان - 
خیابان 
الهیجان  
سمیه 11

-صافکاري 
 ایران آلمان

3-2-10317-4-1-0-0 37
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی طبق سند مالکیت مفروزي بصورت ششدانگ 
: یکبابخانه و محوطه مشتمل بر یکبابمغازه بمساحت 2258 متر مربع    میباشد  که از بابت

احداث مغازه  با زیربناي کل 105مترمربع  داراي گزارش غیابی و راي بدوي بشماره   -1
3/93/9418 مورخ 1393/10/20 میباشد

متعاقب آن  مالک نسبت به راي وگزارش معترض ودرخواست بررسی مجدد را نموده که    
برابر نقشه برداري ارائه شده( ممهور به مهر مهندس نقشه بردار نظام مهندسی)

مساحت عرصه آن  2250/97 مترمربع ( بسطح 7/03کمتر از سند)  میباشدو متعاقبا ً از    
بابت احداث یکباب خانه و 3 باب مغازه با زیربناي  کلی 276/37 متر مربع داراي راي بدوي 

.اصالحی بشماره 3/94/14430 مورخ 1394/08/26 میباشد
و با توجه به مدارك موجود در پرونده و  نقشه ثبتی پیوست و اظهارات متقاضی و مدارك 

: ارائه نموده  ملک مذکور  شامل
یکباب ساختمان مسکونی بازیربناي حدود 101/35 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی   -1

وبراساس تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1358  که در برف سال 1383  گویا آسیب دیده و 
 تعمیرات کلی  گردیده است

و در محوطه مسکونی اقدام به احداث یکباب سرویس بهداشتی  وانباري بسطح 10/50 متر 
.مربع با قدمت سال 1385 نموده است

یکباب مغازه صافکاري فاقد بالکن  بازیربناي حدود 135/13 مترمربع با نوع اسکلت بلوکی -2
وداراي تابلو باابعاد حدود 1متر × 12/5متر می باشد و طبق اظهارات متقا ضی  و شواهد امر 

 چنین نشان میدهد
که مغازه فوق قبال بصورت چندین باب مغازه بوده که بعدها دیوارها  بین آنها برداشته شده و 
فعال بصورت یکباب درآمده است  که  از بابت چندین مغازه  وبراساس تاریخ نصب کنتور با 

 .قدمت سال 1359
یکی بسطح 34/10 مترمربع مغازه داراي بالمانع شماره 3/33/15175  مورخه 73/10/06 و  
یکی بسطح 21 متر مربع داراي بالمانع 3/33/14667 مورخ 1373/10/12  میباشد  یکی 
بسطح  18 مترمربع  داراي سوابق برابر صورتجلسه تجدید نظر شماره 5332 مورخه 

 80/8/26 کمیسیون ماده صد بوده
 . که درنتیجه دراین مغازه بسطح 62/03 مترمربع مابه التفاوت زیربنا با قدمت ذکر شده دارد 

بصورت یکباب مغازه   و  فاقد بالکن   بازیربناي حدود 18/49مترمربع با نوع اسکلت    -3 .
بلوکی وبراساس تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1357 که از بابت آن سوابقی ارائه ننموده 

است

37
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



بصورت یکباب مغازه  و  فاقد بالکن  بازیربناي حدود 21/43مترمربع با نوع اسکلت    -4
بلوکی وبراساس تاریخ نصب کنتور با قدمت سال 1357می باشد که ازبابت  آن سوابقی ارائه 

ننموده است
از مابقی محوطه ( بکسر اعیان و محوطه مسکونی) بسطح 1832/11 متر مربع که   -5 
اعیانات قدیمی  آن تخریب گردیده است. در حال بهره برداري بصورت  محوطه تجاري 

.(صافکاري اتومبیل) میباشد
.که براساس قدمت بنا   فاقد کسري پارکینگ  میباشد

وبرابر خط پروژه  شماره 1696ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه ( بپیوست ) بسطح  
273/83 متر مربع از عرصه وضع موجود در تعریض خیابان 45 متري حد شمال و  بن بست 

 .8 متري  حد شرق و خیابان 12 متري حد جنوب قرار میگیرد
(که از مقدار فوق بسطح 97/20 مترمربع از اعیان مغازه ها و بسطح 3/28 متر مربع از اعیان 

سرویس بهداشتی و انباري  ( مسکونی ) در تعریض میباشد و مابقی از محوطه بسطح  
173/35 مترمربع ( بسطح 18/87متر مربع از محوطه مسکونی و مابقی از محوطه تجاري) 

میباشد . )
شایان ذکر است که با توجه به طرح تفصیلی و خط پروژه از مساحت باقیمانده ملک پس از 
  R112 و بسطح 1029/10 متر مربع در کاربري  S321 تعریض   بسطح 948/04 در کاربري

.میباشد
.کالً خارج از تراکم میباشد S321  با توجه قرار گیري اعیانات در کاربري 

که از بابت موارد  مابه التفاوت مغازه  و خانه مسکونی و انباري مسکونی و 2 باب مغازه و 
محوطه تجاري داراي راي  تخریب کمبیسیون بدوي بشماره 3/97/22427 مورخ 

1397/12/18  میباشد که در راي تخریب در فرم تحلیل  به جاي تبدیل محوطه به محوطه 
. تجاري  باشتباه مازداد بر تراکم درج گردیده بود که  فرم تحلیل آن اصالح گردید

مراتب جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف و طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 9.76 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  با ملحوظ قرار دادن 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  1.5 به  
1.25 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  113,460,000(یکصد و  سیزده 

میلیون و  چهارصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 29.28  1.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/09/12 3/99/26693 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
پشت 

دادگستري 
زمینهاي 
 نهضت

3-2-10224-290-1-0-0 37
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 55**--**
 مورخ 98/04/19 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

باز یربناي 330.52مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 9.76مترمربع در طبقه همکف**--**
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 9.76مترمربع **--**

(مجموع دو طبقه 19.52مترمربع )
کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 1.06مترمربع **--**

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره قابل اجرا می باشد و در نقشه  ارائه شده **--**

است.(10% مساحت پالك)
فضاي باز بر اساس ضوابط پروانه 14متر مربع می باشد که در حال حاضر 1.2**--**

.مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارد
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**
.سطح اشغال همکف از 74.23% در زمان پروانه به 81.11% افزایش یافته است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

37
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ،  باستناد تبصره 2
ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 
تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 2,742,188(دو میلیون و  هفتصد و  چهل و  دو هزار 

و  یکصد و  هشتاد و  هشت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 25  0.5
 

219375  , 1380 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/10 3/99/26699 تجدید 
نظر

مدرس اج  
بیشه بلوار 
امام رضا  بن 
6 متري

3-2-10276-280-1-0-0 37
5

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و نظریه کارشناسی شماره ش ر-172475 
مورخ 99.09.05 در خصوص استحکام بنا 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 2,944,350(دو 
میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 123.6  0.1
 

297000  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 5,484,375(پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  چهار هزار و  

سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/10 3/99/26699 تجدید 
نظر

مدرس اج  
بیشه بلوار 
امام رضا  بن 
6 متري

3-2-10276-280-1-0-0 37
5

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه   شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت  به مساحت **--**
 عرصه 227.5 متر مربع

0که وضع موجودبا توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه **--**
.موجود 208مترمربع می باشد

که  به صورت ساختمان ویالئی  به مساحت 118.6 مترمربع در دو واحد با ورودي **--**
مجزا با اسکلت آجري و سقف شیروانی با قدمت احداث سال 80(تاریخ نصب کنتور)

 سایبان فلزي  در حیاط جهت پارکینگ  به مساحت 30مترمربع**--**
.از بابت اعیانات فاقد سابقه در شهرداري می باشد **--**

برابر خط پروژه شماره 1964 به مساحت 32مترمربع از ملک در تعریض کو.چه 10**--**
متري اصالحی در حد شرق و 8متري حد جنوب قرار دارد(25مترمربع از اعیان حد شرق در 

تعریض کوچه 10متري و مابقی از عرصه )
112قرار دارد. r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**

(%و بر اساس عرصه باقیمانده (100-70
کل  اعیان مسکونی به مساحت 93.6 مترمربع و 30مترمربع سایبان داخل تراکم  و  **--**

 میزان اعیان  در مسیر به مساحت 25مترمربع مازاد بر تراکم می باشد
.سطح اشغال موجود ملک 76.01% و مجاز 70% می باشد**--**

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند.(یک واحد زیر سایبان تامین است)**--**
.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی بشرح توسعه  همزمانساز 
بالکن تجاري به مساحت 1/34  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی بمبلغ 

589,600(پانصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 1.34  2
 

220000  , 1379 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/08 3/99/26700 تجدید 
نظر

امین ضرب   
نبش ك 

شهید علی 
محمدي

3-2-10083-318-1-0-0 37
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  و با عنایت به 
تامین پارکینگ ، ضمن نقض راي بدوي ،  موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون 

شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

297000  , 1383 افزایش تعداد واحد 1399/09/08 3/99/26700 تجدید 
نظر

امین ضرب   
نبش ك 

شهید علی 
محمدي

3-2-10083-318-1-0-0 37
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 مورد بازدید داراي پروانه شماره  281 مورخه 78/11/25 بصورت یکباب مغازه و 5   -
واحد مسکونی ( طبقه اول یک واحد وطبقات دوم وسوم هرکدام دو واحد )صادرگردیده 

 , است
متعاقب آن برابر درخواست شماره 14018  مورخ 81/2/26   اقدام به اصالح پروانه بصورت   -

 یکباب مغازه و 3 واحد مسکونی و
مجددانیز  به یکباب مغازه و2 واحد مسکونی اصالح وبا اخذ تعهد ثبتی درخصوص  -

نماسازي حد شمال دراسرع وقت براي آن گواهی پایانکار بشماره 14400 مورخ 83/5/27  
 , صادرگردیده  است

. که تاکنون انجام نگردیده است -
حال با توجه به موارد مطروحه وبا توجه به اینکه افزایش بنایی صورت نگرفته و  در   -
صورتمجلس تفکیکی شماره 51898  مورخه 83/6/17 نیز به 3  واحد مسکونی تفکیک 

گردیده  با قید اینکه  طبقه دوم وسوم بصورت یکجا معامله گردد
وبا عنایت به اینکه معامله اي درخصوص واحدها صورت نگرفته مالک اقدام به تبدیل  دو   -

 . واحد به 3 واحد مسکونی را نموده اند
برابر راي بدوي شماره 23358 مورخ 98/09/03 کمیسیون ماده صد بدلیل عدم رعایت   -

 . پارکینگ راي به اعاده به وضع سابق صادر گردیده است
همچنین برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 24701  مورخ 99/02/01    -

 در خصوص ارائه نقشه تفکیکی وضع موجود
 . بپیوست نقشه تفکیکی  بحضور تقدیم میگردد -

در خصوص کسري پارکینگ  , طی بازدید صورت گرفته با جمع آوري انباري در پیلوت  -
براي سه واحد مسکونی بر اساس ضوابط قدیم رعایت 2 واحد پارکینگ مورد نیاز  گردیده و 

 . فاقد کسري پارکینگ میباشد
داراي اضافه بناي همزمانساز در بالکن مغازه بسطح 1.34 متر مربع با قدمت سال 1379  -

 . میباشد
 افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 واحد .(بدون کسري پارکینگ ) -

. برابر خط پروژه شماره 303 خیابان بصورت 24 متري وفاقد عقب نشینی میباشد -
  . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد -

37
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 نامه شماره 155484 مورخ 99/08/12 شهرداري منطقه سه ،راي  بشماره 
3/99/252213 مورخ 99/04/09  از این کمیسیون می بایست در مقام تجدیدنظر 

صادر گردد که باشتباه بصورت بدوي اصدار یافته لذا به موجب نظریه شماره 219670
مورخ 98/011/28 که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.100.000.000ریال تعیین 
و براورد نموده است، راي فوق الذکرضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها، با اعمال یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 220,000,000(دویست و  

بیست میلیون ) ریال و اصالح راي از بدوي به تجدیدنظر اصالح میگردد.دادن 
رونوشت از راي بدون راي اصالحی ممنوع می باشد. 

جریمه 17  0
 

1000000  , 1390 احداث بناي بدون مجوز 1399/09/12 3/99/26701 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

نیرودریایی  
-ج سنگر 
 آب آسیاب

3-1-10205-242-1-0-0 37
7

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یکباب مغازه نسقی  بمساحت 18 
 متر مربع

.با قدمت نصب کنتور 1390 که بدون مجوز شهرداري احداث گردیده است
داراي فعالیت شغلی خدمات صوتی خودرو و تابلو کامپوزیت با حروف برجسته به ابعاد حدود 

.به ابعاد حدود 1.5در 0.60 متر LED 4در 1.20 و تابلو
بابت 18 متر مربع یک باب مغازه داراي راي تخریب غیابی از کمیسیون بدوي ماده صد 

 بشماره 9517-91/08/11 بوده که
بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی جهت گزارش اصالحی مساحت وضع موجود 

. 17 متر مربع میباشد
داراي سربندي همسان با مغازه هاي همجورا (شمال و جنوب ) بوده که داراي سوابق در  

. واحد خالف میباشند
. با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ

طبق خط پروژه پیوست بشماره 2255 بسطح حدود 1.63 متر مربع در تعریض بلوار 45 
. متري امام علی قرار دارد

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر احداث یک 
باب مغازه بدون مجوز شهرداري، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش 

سرقفلی وفق مقررات، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت 
به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-112719 مورخ 99/06/18 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر رعایت اصول فنی دارد و نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-161510 مورخ 99/08/20 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 3،423،000،000 ریال 
دارد، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 684,600,000(ششصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  ششصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 45.64  0
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/05 3/99/26703 بدوي کسبخ  
چمران 
آرمان

3-1-10205-132-1-0-0 37
8

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 90,000,000(نود 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً مکان مورد بازدید بر اساس فروشنامه عادي  یک قطعه زمین غیر محصور و فاقد 
 اعیان بمساحت 47/10 متر مربع

که برابر فروشنامه و وضع موجود در محل ، ضلع شرق متصل به نهر فعال است که  برابر 
 استعالم شماره 161821 - 97/08/23 (ثبت دفتر شهردراي)

شرکت سهامی آب منطقه اي حریم نهر مذکور از منتهی الیه بستر یک متر اعالم گردیده 
. است

مطابق سوابق داراي مجوز دیوار گذاري در حدود اربعه ملک بشماره 516422-97/12/07 می 
باشد

حالیه مالک پس از اخذ مجوز مذکور  و دیوارگذاري اقدام به سربندي واحداث مغازه 
بمساحت45/64 متر مربع  و به ارتفاع 4/40 متر (بدون بالکن) در عرصه

زمین نموده است که برابر خط پروژه پیوست بشماره 1457 و جانمایی کروکی نقشه بردراي 
بر روي آن رعایت عقب نشینی از سمت بلوار 45 متري و حریم نهر می گردد

همچنین با توجه به کاربري مسکونی عرصه کل بناي احداثی بصورت مازاد بر تراکم می باشد 
و یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

مورد درخواست بررسی تخلفات صدراالشاره  می باشد
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 3 رشت مبنی بر احداث 
بناي بدون مجوز ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 46,524,000
(چهل و  شش میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 38.77  1
 

1200000  , 1390 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/10 3/99/26707 بدوي بلوار  
خرمشهر  
کوچه طالب 
سربازي 
-فرعی 2

3-3-10379-153-1-0-0 37
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی  در حد تراکم  مجاز، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي هیات کارشناسان  رسمی دادگستري به شماره 169007 
مورخ 1399.08.29 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 13,374,000

(سیزده میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 111.45  0.1
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یکدستگاه ساختمان بتنی دو  **--**
 طبقه در دو واحد مسکونی بمساحت عرصه حدوداً 96.30 مترمربع

و با قدمت سال 90 میباشد که از بابت اعیان احداثی بالمانعی ارائه نگردیده و  به  **--**
:شرح موارد ذیل میباشد

همکف بصورت مسکونی بمساحت 56.86 مترمربع و پیلوت بمساحت 18.25 **--**
.مترمربع در مرحله سفتکاري

 .طبقه اول بمساحت 75.11 مترمربع بصورت یکواحد مسکونی درحال بهره برداري**--**
 %112مسکونی می باشد.(75-100%)سطح اشغال موجود ملک R80.6 کاربري عرصه**--**

از مساحت کل زیربناي اعالم شده بمساحت 18.25 پیلوت داخل تراکم و 93.2**--**
 مترمربع مسکونی داخل تراکم و مابقی به سطح 38.77مازاد بر تراکم

.یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
با توجه به خط پروژه شماره 595 بمساحت 3.10 مترمربع از اعیان در هر طبقه از -**--**

.حد شرق در تعریض کوچه 6 متري قرار دارد
از بابت موارد فوق داراي پرونده مفتوح در کمیسیون ماده صد می باشد که با توجه **--**

  به نامه شماره 198141مورخ 94/11/26 کمییسیون ماده صد
تقاضاي ارائه گواهی استحکام بنا داشته اند که با توجه به تغییر  روال جاري ومنع **--**

 مهندسین از ارائه گواهی استحکام بناء همچنین عدم تمکن مالی متقاضی
.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**

37
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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 1.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 170,469,000(یکصد و  هفتاد میلیون و  چهارصد و  شصت و  نه هزار )  ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 36.66  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/09/29 3/99/26709 بدوي بلوار 
خرمشهر 
پشت 

مجتمع تک 
 ماسوله

3-3-10368-321-1-0-0 38
0
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/172  - 97/12/18  بصورت 2   -

  طبقه بر روي پیلوت  در 2 واحد مسکونی با زیربناي
.  کلی 402.57 متر مربع  مربع صادر گردیده است   -

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 70  %  مورد استفاده 69.98 %  -    -    -
  %    -   طبقات  ؛   140 %  مورد استفاده  139.98
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  76.63 % -   تراکم طبقات  ؛  153.26   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  12.22 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح 24.44 متر مربع (هر طبقه  -2
 بسطح  12.22 متر مربع)

---------------------------------------------------------
 . رعایت پارکینگ  مورد نیاز گردیده است -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 . فضاي باز رعایت شده -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

38
0

در خصوص تخلف ساختمانی  موضوع گزارش شهرداري منطقه 3 رشت مبنی بر 
احداث بناي بدون مجوز ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت 

از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,263,870,000(یک میلیارد و  دویست و  شصت و  سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 407.7  1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/10 3/99/26716 بدوي خ شهدا 
انتهاي ك 
متحدین 

جنب قنادي 
سهیل

3-3-10241-24-1-0-0 38
1
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 190.30متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت و با مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله اجراي  سقف سوم ( طبقه دوم ) می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*

 پارك هاي عمومی - G112  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
  با توجه به نسقی بودن ملک ، امکان تهیه معبر و خط پروژه میسر نمی باشد *------*

پارك هاي  - G112   برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: عمومی  واقع شده است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

 کل اعیان به سطح 407.70 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد
رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----*

رعایت حیاط خلوت سراسري می گردد  *-----*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

38
1

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

ساختمان بمبلغ 747,852,000(هفتصد و  چهل و  هفت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  
دو هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 89.03  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/22 3/99/26718 بدوي کردمحله -  
ایزددوست  
ایزددوست

3-2-10145-79-1-0-0 38
2
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/138 به تاریخ 98/09/02 به صورت 5.5 طبقه و در 15 واحد مسکونی 

با زیربناي 2282 مترمربع می باشد
داراي گواهی عدم خالف به شماره 589842 به تاریخ 99/04/18 در مرحله سقف اول و  *-*

 بدون افزایش بنا می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 2.26 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع به سطح به سطح 7.76 مترمربع ( هر طبقه به  -2

سطح 1.94 مترمربع )
اضافه بنا در طبقه پنجم در طبقه به سطح 75.53 متر مربع -3

 توسعه انباري در زیر شیروانی به سطح 1.14 متر مربع -4
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد   *--*
 بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 7.92 مترمربع می باشد   ( محاسبات درآمدي )

توسعه راه پله به بام به سطح  2.34 متر مربع -5

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف  می باشد
 تخلف زیر بنایی کمتر از 5% کل زیر بنا پروانه می باشد *-*

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
جانمایی پارکینگ برابر پروانه صادره می باشد و داراي سوابق پرداخت پارکینگ  *---*

 تزاحمی - درامدي در زمان صدور پروانه می باشد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 یک طبقه مازاد تشویقی ( طبقه چهارم ) +   R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  یک طبقه مازاد تشویقی ( طبقه چهارم ) +   R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  55 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.99 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  57.09

تراکم مجاز : 165 % +  99 % تشویقی ناشی از تجمیع  -------  مورد  *---------*

38
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% استفاده زمان پروانه 263.97 % ------- استفاده کنونی  276.42
 رعایت فضاي باز می گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*-------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 159,336,750(یکصد و  
پنجاه و  نه میلیون و  سیصد و  سی و  شش هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 123.95  1.5
 

1000000  , 1388 احداث بناي جداساز 1399/09/16 3/99/26731 رسیدگ
ي 

 مجدد

آتش  
نشانی - 
شریعتی- 
چهاردهم  
بن 6 متري

3-1-10292-116-1-0-0 38
3

ددر خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 6,430,250
(شش میلیون و  چهارصد و  سی هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 75.65  0.1
 

850000  , 1388 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 42,500,000(چهل و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

850000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به تعهد نامه شماره 18463 مورخ 1398.11.30  دفترخانه اسناد رسمی شماره 
271 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

16.26  0
 

850000  , 1388 عدم رعایت عقب نشینی

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی  بصورت نسقی طبق  پالن معماري و سایت پالن 
  ارائه شده توسط متقاضی به عرصه بمساحت 102/69 متر مربع  شامل یکباب خانه 2 طبقه
بصورت  خالف ساز  با قدمت سال 1388 که از بابت  یکباب ساختمان در حال احداث  یک 
طبقه بمساحت حدود 92 متر مربع و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  ( 25 متر مربع)
داراي گزارش  غیابی و راي کمیسیون بدوي (صورتجلسه1390/10/4 )میباشد. و متعاقب آن 

نیز  در آن حد با توجه به سیستمی نمودن گزارش قبلی  داراي راي کمیسیون بدوي
.بشماره 3/97/21663 مورخ 1397/07/17 میباشد  

حالیه طبق پالن معماري ارائه شده از سوي متقاضی  ملک بصورت  2 طبقه  در 2 واحد 
مسکونی بشرح زیر میباشد

طبقه همکف بسطح  102/69 متر مربع  در یک واحد مسکونی که از این مقدار بسطح  -1
.5/78 متر مربع بصورت سایبان فلزي با ایرانیت سایه روشن  میباشد

طبقه دوم بسطح   96/91  متر مربع در یک واحد مسکونی  میباشد  که در این طبقه   -2
داراي  نورگیر میباشد که حداقل مساحت مجاز ( 12 متر) و حداقل بعد مجاز (3 متر) را دارا 

نمیباشد .  مساحت موجود 5/78 و ابعاد موجود  1/20  *  4/82     متر میباشد
و در این حد داراي تراس مشرف به پالك مجاور  ( فعالً زمین بایر ) میباشد

داراي 2 واحد کسري پارکینگ میباشد -3
شایان ذکر است  که داراي  یک طرف  سربندي  بصورت ژاپنی  به سمت پالك مجاور  حد  

.غرب (وضع موجود پالك مجاور زمین بایر )  میباشد
.داراي 2 پله در شارع  به ابعاد 0/25*1/10 متر میباشد

طبق خط پروژه ارسالی از سوي واحد محترم خط پروژه بشماره 720 ( بپیوست) بسطح  **
.8/13 متر مربع  از اعیان هر طبقه در تعریض کوچه 8 متري  میباشد

.سطح اشغال موجود 100% سطح اشغال مجاز 75% میباشد
مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده 100 بشماره 3/97/21733 مورخ 1397/09/13  

.جهت دستورات مقتضی تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 

مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 172473مورخ 
99/9/5و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 32,720,500(سی و  دو 

میلیون و  هفتصد و  بیست هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 105.55  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/10 3/99/26741 بدوي شالکو  
دیانتی  ك 

  بهار 2

3-3-10034-2-1-0-0 38
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی بدون مجوز ،  مازاد بر تراکم حد  با ضریب 2/5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 149,187,500(یکصد و  چهل و  نه میلیون و  یکصد و  
هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 19.25  2.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت 78/5 متر مربع می باشد

با توجه به پالن معماري ارائه شده مساحت آن برابر با 78/75 متر مربع است *----*
بدون کسب مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان دو طبقه با اسکلت بتن  *-----*
آرمه و قدمت سال 99 بشرح جدول کاربري به مجموع زیربناي 124/80 متر مربع شده است

که در حد سفت کاري می باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد *------*

باستناد خط پروژه شماره 664 پیوست بسطح 10/52 متر مربع از ملک  *-------*
(مشتمل بر اعیانات احداثی)داراي عقب نشینی می باشد

سطح اشغال بنا 91/45% و سطح اشغال مجاز 75% می باشد *--------*
می باشد R112 کاربري حال حاضر ملک و زمان ساخت آن *--------*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 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

درخصوص کسري پارکینگ راي اصالحی بدوي باستناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با ضریب 2 برابر و جریمه به مبلغ 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال 

عیناً تاییدمیگردد.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/22 3/99/26743 تجدید 
نظر

ولی عصر  
خ علی 

مومنی  خ 
حکمیت 2  

نبش 
حکمت 2و3

3-3-10439-11-1-0-0 38
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درخصوص تبدیل پیلوت به 4 باب مغازه راي اصالحی بدوي مبنی بر جریمه دوباب 
مغازه(به مساحتهاي 19.34 و31.31 )مترمربع باستناد تبصره 4 ماده صد قانون 

شهرداریها و معادل یک پنجم ارزش سرقفل و جریمه به مبلغ 810,400,000(هشتصد و  
ده میلیون و  چهارصد هزار ) ریال و قلع واعاده دوباب مغازه(به مساحتهاي 25.84 و 

44.78)به استناد تبصره یک ماده صد قانون شهرداریهاعیناً تایید میگردد.

جریمه 121.27  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

در خصوص اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات راي اصالحی بدوي باستناد 
تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها با جریمه به مبلغ 1,903,090,000(یک میلیارد و  

نهصد و  سه میلیون و  نود هزار ) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 327.35  2
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 25مورخ **--**
 98/03/25 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 12واحد مسکونی

باز یربناي 1297.01مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اتمام سفت کاري کاري **--**
 می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 81.62مترمربع در طبقه همکف**--**
تبدیل غیر مجاز 121.27مترمربع از مساحت پارکینگ با افزایش ارتفاع به 3.7متر **--**

 به 4 باب مغازه
اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول به مساحت 71.94مترمربع  که از این مقدار **--**
.10.5مترمربع تراس غیر مسقف به سمت حیاط بر روي سایبان بتنی همکف می باشد

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه دوم و سوم هرکدام   به مساحت 61.44مترمربع **--**
مترمربع  (در مجموع سه طبقه  194.82مترمربع)

توسعه بناء زیرشیروانی به مساحت 50.91مترمربع به صورت اتباري زیرشیروانی که **--**
از این مقدار 26.35مترمربع انباري بیشتر از 5مترمربع و  مازاد بر تراکم و مابقی به سطح 

.24.56مترمربع راهرو و راه پله می باشد
رعایت پارکینگ مورد نیاز واحد هاي مسکونی گردیده است و 4واحد کسري **--**

 .پارکینگ تجاري دارند
با توجه به پالن ارائه شده 13.5مترمربع فضاي سبز تامین گردیده است که 36.35**--**

.مترمربع کمتر از 10% مورد نیاز می باشد و کسري دارند
با  توجه به ضوابط زمان پروانه 41.35مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند.(14**--**

مترمربع به ازاي هر واحد)
.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**

.سطح اشغال همکف از 60.16% در زمان پروانه به 74.59% افزایش یافته است**--**
داراي گزارش ناظر سازه -معماري- برق و مکانیک به شماره ارجاع هاي 11485**--**
مورخ  98/09/20 -11238مورخ 98/09/17 و 12287مورخ 98/09/17و 11291مورخ 

98/09/17 
*****************************************

از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون تجدید نظر مبنی بر جریمه دو باب مغازه به **--**
مساحت 19.34+31.31 مترمربع و  توسعه بناي مسکونی  و دو باب مغازه دیگر به مساحتهاي 

 25.84و 44.78 داراي راي تخریب می باشد
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کسري پارکینگ در این صورت به 50مترمربع و دوباب تغییر می کند که راي به  **--**
.اشتباه براي 4 کسري پارکینگ صادر گردیده است

ضمنا دو باب  مغازه در محل  با ایجاد بازشو و ارتباط یا پیلوت تخریب گردیده **--**
.است

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 

نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول بهداشتی و شهرسازي ، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 128986 

مورخ 99/7/8 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی و 
کاربري مجاز ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 438,379,200(چهارصد و  سی و  هشت میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه هزار 
و  دویست) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 43.49  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/09/17 3/99/26752 بدوي  
کردمحله-ر
سالت-ك 
غالمعلی 
  زاده

3-2-10178-82-1-0-0 38
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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 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 527,923,200(پانصد و  بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  

دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 78.56  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/26 مورخ 98/03/19 در 3/5 طبقه 
( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 506/92 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 10/15 متر مربع می باشد *--*

در طبقه اول داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 22/47 متر مربع می باشد  *---*
توضیح اینکه بسطح 12/32 متر مربع از این مقدار بصورت کنسول غیر مجاز بسمت معبر و 

بسطح 1/72 متر مربع توسعه
در راه پله و مابقی در فضاي مفید واحد مسکونی است

در طبقه دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 22/47 متر مربع می باشد  *---*
توضیح اینکه بسطح 12/32 متر مربع از این مقدار بصورت کنسول غیر مجاز بسمت معبر و 

بسطح 1/72 متر مربع توسعه
در راه پله و بسطح 2/24 متر مربع بصورت احداث انباري و مابقی در فضاي مفید واحد 

مسکونی است
طبقه سوم در پروانه صادره با طبقه دوم در یک واحد مسکونی بوده که در حال   *---*

حاضر بانضمام طبقه باالي خود (فضاي زیر شیروانی در پروانه) به یک واحد مجزا تبدیل شده 
 است توضیح اینکه تعداد واحد هاي

مسکونی از دو واحد به سه واحد افزایش پیدا کرده است همچنین داراي اضافه بنا در این 
طبقه بمساحت 22/47 متر مربع می باشد که بسطح 12/32 متر مربع از آن بصورت کنسول 

غیر مجاز بسمت معبر و بسطح 1/72
متر مربع بصورت توسعه در فضاي راه پله و مابقی از فضاي مفید مسکونی می باشد

انباري ها و فضاي راهرو در زیرشیروانی حذف و تبدیل به دوبلکس مسکونی  *-----*
:منظم به طبقه سه شده اند و با این توضیح در زیرشیروانی

فضاي زیرشیروانی تبدیل به طبقه مازاد شده است و بسطح 2/98 متر مربع در راه  *---*
پله توسعه بنا دارد و بسطح 16/16 متر مربع تبدیل راهرو و انباري به فضاي مسکونی و 

بسطح 24/35 متر مربع توسعه بنا انجام شده است
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 76/38% و سطح اشغال موجود برابر با %90/94  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
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پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 
.گردد

مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*
.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/04/21 تخلف مذکور را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*
حد نصاب فضاي سبز (بمقدار 10% عرصه) مطابق پالن رعایت می گردد و  *----------*

اجراي آن در زمان پایانکار ضروري است
ارتفاع همکف در زمان بازدید 3/40 متر بود (کاهش ارتفاع به 2/40 متر *-----------*

جهت پارکینگ در زمان پایانکار الزامی می باشد)
الزم به توضیح است عرض کنسول احداثی یک متر و حداقل ارتفاع  *------------*

.آن از معبر 3/40 متر می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک 42.32 مترمربع، احداث یک 

طبقه مازاد به مساحت 124.7 مترمربع، توسعه راه پله به بام به مساحت 0.35 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 17.02 مترمربع، با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و اقتضاء جلب 

نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 

ر-170644 مورخ 99/09/02 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 934,050,000(نهصد و  سی و  چهار میلیون و  پنجاه هزار ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 311.35  2.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/12 3/99/26753 تجدید 
نظر

سعدي  
عسگري بن 

بست 
یاسمن

3-2-10054-34-1-0-0 38
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در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از سه به هشت، راي به ابقاء هفت واحد 
صادر و اعالم می گردد بدین ترتیب موضوع یک واحد کسري پارکینگ منتفی می 

گردد.

ردتخلف 28  0
 

1200000  , 1390 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 4,800,000(چهار میلیون و  هشتصد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8  0.5
 

1200000  , 1390 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/09/12 3/99/26753 تجدید 
نظر

سعدي  
عسگري بن 

بست 
یاسمن

3-2-10054-34-1-0-0 38
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 192 به تاریخ 88/09/22 به صورت 3.5  طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 349.53 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 42.30 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم  به سطح 126.96 مترمربع ( هر طبقه به سطح 42.32  -2

مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد به سطح 124.70 مترمربع در طبقه چهارم -3

توسعه راه پله به بام  به سطح 0.35 متر مربع  -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 7.78 متر مربع و در   -7
مجموع طبقات به سطح 9.24 مترمربع ( در طبقات اول تا سوم  به سطح 3.08 متر مربع  )

در هنگام صدور پروانه به سطح 8 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -8
 افزایش تعداد واحد ها از 3 به 8 واحد مسکونی -9

با توجه به افزایش  واحد هاي از 3 به 8 واحد مسکونی ، برابر ضوابط زمان صدور پروانه ،  -10
ملزم به تامنی 6 واحد پارکینگ مسکونی بوده که برابر جانمایی در نقشه هاي ارائه شده ،  

 داراي 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

 داراي گزارش ناظر ساختمان  سال وقوع تخلف 1390 می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

ساختمان مشمول رعایت دیوار حائل بام ن می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

حیاط خلوت سراسري به عمق 2 متر اجرا نشده ، لیکن نورگیر با ابعاد قانونی  *------*
 اجرا شده است

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 چهار طبقه بر روي پیلوت -  R131 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 45.26 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  81.63

تراکم مجاز : 120 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 138.55 %  *---------*
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% ------- استفاده کنونی  288.37
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص موارد تخلف داراي آراي کمیسوین ماده صد بوده که برابر   *-----------*
: راي تجدید نظر به شماره 3/99/26753 به تاریخ 99/09/12

در خصوص افزایش تعداد واحد از 3 به 8 واحد ، راي به ابقاي 7 واحد صادر گردید و بر این 
 اساس کسري  یک واحد پارکنیگ مسکونی منتفی خواهد شد

 اجراي راي توسط مالک صورت پذیرفته است ( طبقه چهارم به صورت 1 واحد گردید ) *-*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور 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 2.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
181,288,800(یکصد و  هشتاد و  یک میلیون و  دویست و  هشتاد و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 19.62  2.75
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/18 3/99/26754 تجدید 
نظر

چهارراه  
گلسار-خ 
ش انصاري  
ك فرهنگ 
معتمدي

3-2-10066-17-1-6-0 38
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معاونت شهرسازي و معماري
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قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی یک واحد آپارتمان  به مساحت **--**
 235.6مترمربع در طبقه پنجم ساختمان

به انضمام سه واحد پارکینگ و یک باب انباري که از بابت ساختمان در 5طبقه و6 **--**
 واحد مسکونی داراي پروانه به شماره 359مورخ 92/12/28 و

.پایانکار شماره 514604مورخ 98/04/04  با زیربناي  1622.9مترمربع می باشد**--**
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري وضع موجود ارائه شده **--**
 بخشی از مساحت عقب سازي در طبقه پنجم که به صورت شیروانی بوده است به مساحت
19.62مترمربع در طبقه پنجم به مساحت زیربناي مفید واحد بدون مجوز اضافه **--**
شده است.(توسعه بناء بدون مجوز مازاد بر تراکم با تبدیل شیروانی به مساحت مفید)
(%سطح اشغال موجود نسبت به پایانکار صادره تغییري نکرده است.(59.14**--**

می باشد و به استناد پروانه و پایانکار فاقد عقب نشینی می  R232 کاربري عرصه**--**
.باشد

داراي وکالت نامه از مالکین مشاع به شماره 17490مورخ 94/05/22  در خصوص **--**
 مراجعه به ادارات و مراجعه به کمیسیون ماده 100

 .مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

38
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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  0
 

3100000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/09/22 3/99/26757 بدوي شهدا - خ  
الهیجان- 
دیانتی- 
استقالل  

-پامچال 14

3-3-10123-11-1-0-0 38
9

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 1/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 218,922,000(دویست و  هجده میلیون و  

نهصد و  بیست و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 47.08  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/99/60 به تاریخ 99/05/06 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی  و 

انباري در زیر شیروان با زیربناي 583.37 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 0.76 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 1.52 مترمربع ( هر طبقه به سطح 0.76  -2

مترمربع )
 اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 9.06 متر مربع به صورت پیش آمدگی در محدوده ملک -3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید با توجه به حذف آسانسور در همکف به   -4
سطح 7.14 متر مربع و طبقات در مجموع به سطح 21.45 مترمربع (هر طبقه به سطح 7.15 

متر مربع  )
 افزاشی تعداد واحد از 2 به 4 واحد -5

 تخلفات زیر بناي کمتر از 5 % زیر بناي پروانه می باشد *-*

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف  می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
باتوجه به طول بر ملک ، مجاز به نصب 2 درب به طول 3 متر بوده و با توجه به  *------*
اینکه پارك حاشیه اي در زمان پروانه رعایت نمی گردیده ، 2 درب به طول هاي 4.5 متري 

 تعبیه شده است
برابر ضوابط درآمدي با توجه به افزایش طول درب ماشین رو به طول  3 متر  *--------*
به جهت تردد راحت خودرو ، داراي کسري یک واحد پارکینگ درآمدي و مشمول ضوابط 

 ماده 65 دفتر چه عوارض درآمدي  می باشد

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 10 % تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*
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% زمان پروانه 79.88 % ------ استفاده کنونی  80.33
تراکم مجاز : 210 % + 30 تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*

% زمان پروانه 239.66 % ------- استفاده کنونی  245.87
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*-------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 4,881,600(چهار 
میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 3.39  1.5
 

960000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/23 3/99/26764 تجدید 
نظر

جاده  
الهیجان 
شهدا خ 
داود زاده 
فرعی پنجم

3-2-10092-20-1-0-0 390

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 2 به 3 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، ضمن نقض راي بدوي ، 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
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/131 مورخ 98/08/21 در 3/5 
طبقه ( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 384/03 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي کاهش زیربنا به سطح  یک متر مربع می باشد *--*

در طبقات اول تا سوم داراي کاهش زیربنا در هر طبقه به سطح  یک متر مربع می  *---*
باشد لیکن طبق پروانه صادره طبقه دوم و سوم بصورت دوبلکس و یک واحد مسکونی بوده 

 که در حال حاضر هر کدام
به یک واحد مسکونی مجزا تبدیل شده است که با توجه به آن واحد هاي مسکونی از دو 

واحد به سه واحد افزایش یافته است
در زیرشیروانی بسطح 0/15 توسعه بنا بانضمام 3/24 تبدیل غیر مجاز راهرو به   *----*

یک واحد انباري دارد (تعداد انباري ها از دو واحد به سه واحد افزایش یافته است)
مقدار تخلف به انجام رسیده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 71/62 % و سطح اشغال موجود برابر با %70/79  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و اجراي درب ها در زمان 

.پایانکار بررسی و اعالم می گردد
.اجراي  فضاي سبز  و رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد *-------*

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/07/07 تخلف مذکور را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد + حداقل الزم سطح بالکن در هر طبقه  *--------*
رعایت نمی گردد (مقدار موجود 2/60-مقدار الزم 3 متر مربع)

از بابت موارد مذکور با توجه به راي کمیسیون ماده صد بشماره *--------*
3/99/26764-99/09/23 محکوم به پرداخت جریمه شده است

در بازدید از ملک تخلف جدیدي مشاهده نگردید و هر گونه مغایرت احتمالی *--------*
در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف و بروز رسانی گزارش 
.را دارند مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

390

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره ش 169950مورخ 99/09/01 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 بناي در حد تراکم  به استناد تبصره4 
ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1  ارزش معامالتی به 

مبلغ 69,612,480(شصت و  نه میلیون و  ششصد و  دوازده هزار و  چهارصد و  
هشتاد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 207.18  0.1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/17 3/99/26765 تجدید 
نظر

شالکو-خ 
دفاع-ابتدا
ي الله سوم

3-3-10019-134-1-0-0 391

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مالک مکلف به رعایت تعریض 
اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 0.1 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.  0
 

3360000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت احداث بناي  مسکونی خارج تراکم با ضریب 3 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 3,238,603,200(سه میلیارد و  دویست و  سی و  هشت 
میلیون و  ششصد و  سه هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 321.29  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما دراجراي دستور و برابر بازدید به عمل آمده  مکان مورد نظر  بصورت یک قطعه زمین 
نسقی برابر نقشه ارائه  شده به مساحت عرصه  138/22  مترمربع می باشد

که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت  یکباب ساختمان مسکونی 3/5 طبقه  
با زیرشیروانی بصورت سه باب انباري  بازیربناي کل 528/47    مترمربع با نوع اسکلت

بتنی  و قدمت سال 1398 را نموده  و براساس ضوابط رعایت سه واحد پارکینگ  میگردد . 
 : وزیربناي آن شامل

 همکف بصورت پیلوت بازیربناي 118/5 مترمربع -1
طبقات اول الی سوم بصورت 3 واحد مسکونی بازیربناي 355/5 مترمربع ( هرطبقه  -2

 .118/5 مترمربع )
 . زیرشیروانی بصورت راه پله وسه باب انباري بازیربناي 54/47 مترمربع می باشد  -3

ضمنا برابر خط پروژه شماره 568 بسطح حدود 0/10 سانتیمتر مربع  بصورت مثلثی وبه عمق 
0/02متر درحد جنوب شرقی داراي عقب نشینی که از اعیان احداثی درهرطبقه  برروي آن 

 . می باشد
سطح اشغال مجاز همکف 70% مورد   R131 توضیح اینکه با توجه به قرار گرفتن ملک درپهنه
 استفاده 85/79% وتراکم طبقات براساس تراکم پایه 80%   مورد استفاده 257/38% واز کل
بناي احداثی بسطح 207/18  مترمربع داخل تراکم و بسطح 321/29 مترمربع مازاد بر تراکم 

 می باشد
مطابق سوابق داراي راي تخریب غیابی بشماره 3/99/24744-99/03/06 می باشد

  . حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد. مراتب  جهت دستور تقدیم می گردد 

391

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 177862 مورخ 99/9/12
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی به مبلغ 50,269,600(پنجاه میلیون و  دویست و  شصت و  

نه هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 162.16  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/15 3/99/26766 تجدید 
نظر

 
پیرکالچاي- 
خیابان 

باقرزاده  ك 
باقرزاده- 
فرعی دوم 
اولین ك 
سمت چپ

3-1-10290-35-1-0-0 39
2
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 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 
119,774,000(یکصد و  نوزده میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 42.33  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/15 3/99/26766 تجدید 
نظر

 
پیرکالچاي- 
خیابان 

باقرزاده  ك 
باقرزاده- 
فرعی دوم 
اولین ك 
سمت چپ

3-1-10290-35-1-0-0 39
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 22788  مورخ 98/10/16  در  -

خصوص گزارش دقیق از ملک , طی بازدید صورت گرفته گزارش اصالحی بشرح ذیل تقدیم 
 . میگردد

 . مکان مورد بازدید برابر فروشنامه بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 132 متر مربع -
وضع موجود مشتمل بر ساختمان 2 اشکوبه (یک طبقه بر وي همکف ) در 2 واحد مسکونی  -
با اسکلت بتنی و قدمت سال 1398   , که بدون مجوز شهردراي احداث گردیده و عملیات 

 . ساختمانی آن در حد سفت کاري پلمپ گردیده است
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بسطح 119.69  متر مربع (بدلیل تعریض صورت  -

 گرفته )  و اعیان ؛
همکف بسطح 107.65 متر مربع شامل ؛  1- یک واحد مسکونی بسطح 71.16 متر مربع    -  -
-  -  2 -   پیلوت بسطح 24.63 متر مربع . - راه پله بسطح 6.52 متر مربع - سایبان فلزي 

 . جهت تامین پارکینگ بسطح 5.35 مترمربع
طبقه اول بسطح 96.84  متر مربع شامل ؛  1 -  یک واحد مسکونی بسطح  89.92  متر  - -

 . مربع و راه پله بسطح 6.92  متر مربع
 . رعایت پارکینگ مورد نیاز گردیده است  -

قرار دارد  -  طبقه مجاز  = 2 طبقه بر   R111 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی -
 .  % روي پیلوت یا کرسی  = تراکم مجاز  = همکف  75 %  - طبقات 100

 . برابر خط پروژه پیوست بشماره 613  فاقد عقب نشینی -
  % مورد استفاده همکف = 89.94  %   - طبقات  140.36 -

 . همکف ؛ بسطح 89.76 متر مربع داخل تراکم   و بسطح 17.89 متر مربع خارج از تراکم -
. طبقات بسطح 72.40  متر مربع داخل تراکم و بسطح 24.44  متر مربع خارج از تراکم -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

39
2

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 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,096,032,000(یک میلیارد و  نود و  شش میلیون و  سی و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 163.1  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/09/22 3/99/26771 بدوي شهدا  
دیانتی ك 

ش 
داوودیان

3-3-10095-21-1-0-0 39
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اعالم شده ،با توجه به اینکه مشمول تباصر ماده صد قانون 
شهرداري ها نمی باشد لذا به رد آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 39.9  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/09/22 3/99/26771 بدوي شهدا  
دیانتی ك 

ش 
داوودیان

3-3-10095-21-1-0-0 39
3

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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 260**--**
 مورخ 96/12/28  به صورت ساختمان 4.5طبقه در 3واحد مسکونی

باز یربناي 259.8مترمربع بر اساس طرح تفضیلی قدیم با استفاده از 39.8مترمربع **--**
سقف تراکم اعطائی   و3.3مترمربع سایبان در تراز همکف  که در زمان بازدید در مرحله 

 اجراي نازك کاري می باشد
 و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده**--**

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 29.98مترمربع در طبقه همکف**--**
اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول و دوم  و سوم و چهارم هر کدام  به مساحت **--**

33.28مترمربع (مجموع چهار طبقه 133.12مترمربع )
عدم رعایت سقف تراکم اعطائی با توجه به میزان تخلفات بیشتر از 5% به مساحت **--**

 39.8مترمربع
کاهش بناء در زیرشیروانی به مساحت 15.51مترمربع **--**

طبقه سوم و چهارم در پروانه در  یک  دوبلکسی بوده که در اجرا به دو واحد مجزا  **--**
 تبدیل گردیده (تبدیل یک واحد به دو واحد)

رعایت پارکینگ می گردد(با توجه به اینکه پروانه فاقد پارك حاشیه اي بوده افزایش *--**
2.3متر طول درب تاثیري در پارك حاشیه اي ندارد و مشمول عوارض ماده 69 می باشد)

.بر اساس ضوابط زمان پروانه اجراي فضاي سبز و باز الزامی نمی باشد**--**
.داراي گزارش ناظر سازه  به شماره 10525مورخ 98/09/05**--**

.سطح اشغال همکف از 50% در زمان پروانه به 82.96% افزایش یافته است**--**
در حد جنوب با توجه به افزایش بنا صورت گرفته  به مساحت حدودي 12مترمربع **--**
..حداقل عرض حیاط خلوت (2متر) حذف گردیده و فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

ساختمان بمبلغ 497,888,800(چهارصد و  نود و  هفت میلیون و  هشتصد و  هشتاد 
و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 75.53  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/30 3/99/26777 بدوي ژاندار  
مري- خ 
مستشاري 
-خ دفاع   

الله 2

3-3-10338-10-1-0-0 39
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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  , 1399 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/99/7 به تاریخ 99/03/01 به صورت 4.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی و 

انباري در زیر شیروانی  با زیربناي 546.69 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 15.91 متر مربع که از این مقدار به سطح 2.26 مترمربع  -1
سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد

اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 44.97 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2
14.99 مترمربع )

اضافه بنا در طبقه چهارم به سطح 10.04 متر مربع ( با توجه به کسر حفره راه پله داخلی  -3
( 

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.13 متر مربع و   -4
طبقات ( اول تا سوم ) در مجوع  به سطح 3.48 مترمربع (هر طبقه به سطح 1.16 متر مربع  )

سایبان احداثی در همکف در محدوده 2 متر حیاط خلوت می باشد ( سقف آن به  *-*
صورت شیروانی و غیر قابل استفاده براي طبقه فوقانی می باشد )

 افزایش تعداد واحد از 2 به 3 واحد -5

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  به تاریخ 
 99/07/15  می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

 R131 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R 131 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 0.39 % تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه  *------*
% 70.35 % ------ استفاده کنونی  85.70

تراکم مجاز : 280% + 1.56  تشویقی -------  مورد استفاده زمان پروانه  *---------*
% 281.40 % ------- استفاده کنونی  339.57
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

39
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 

شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/22 3/99/26778 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 
روبروي 

دادگستري  
خیابان 

پسندیده  
کوچه 
توحید- 

نبش کوچه 
زنبق 9

3-2-10257-5-1-0-0 39
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با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 3,104,472,000(سه میلیارد و  یکصد و  چهار 

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

جریمه 369.58  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت یک قطعه زمین به مساحت 
 484.80 متر مربع می باشد

ملک مذکور داراي پروانه ساختمانی به شماره 166 به تاریخ 94/12/27 په صورت 4.5  *--*
 طبقه در 13 واحد مسکونی با زیر بنا 1344.98 متر مربع می باشد

در خصوص تخلف زیر بنایی داراي گزارش و آراري کمیسیون ماده صد  باستناد  *---*
: نقشه هاي ارائه شده  به شرح ذیل می باشد

 در همکف به سطح 77.69 متر مربع داراي توسعه بنا می باشد -1
در هنگام صدور پروانه به سطح 55.21 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -2

 پروانه مذکور  داراي سوابق تمدید اعتبار می باشد *-*

اکنون با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی که در مرحله اتمام سفت کاري و   *--*
سربندي می باشد ، باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می 

 : باشد
همکف به نسبت راي صادره به سطح  4.88 متر مربع داراي کاهش بنا می باشد *-*

اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم به سطح 366.60 مترمربع ( هر طبقه به سطح 91.65  -1
مترمربع )

توسعه راه پله به بام  به سطح 2.98 متر مربع -2
با توجه به عدم رعایت تعداد پارکینگ هاي بدون تزاحم برابر ضوابط ، داراي 2 واحد  -3

 کسري پارکینگ مسکونی می باشد
 ( براي 12 واحد مسکونی ، ملزم به تامین 8 واحد پارکینگ بدون تزاحم می باشد )

 تعدا واحد ها از 13 به 12 واحد کاهش یافته است *-*
ناظر ساختمان در تاریخ 98/05/08 به شماره درخواست 523295 شروع عملیات ساختمانی  

 را اعالم نموده است
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، ملزم به تعداد 3 درب با طول هاي 3 متري بوده که  *------*
برابر نقشه هاي ارائه شده داراي یک درب 3 متري و دو درب به طول هاي 4.47 و 4 متر می 

 باشد
 ( ملک مشمول ضوابط پارك حاشیه اي با توجه به تاریخ پروانه نمی گردد )
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برابر ضوابط درآمدي با توجه به طول مازاد درب در مجموع بیش از 9 متر ، (  *--------*
در مجموع طول درب موجود  11.47 متر ) به طول 2.47 متر ، با توجه به تردد آسان خودرو ، 

 داراي 2 واحد کسري پارکینگ درآمدي می باشد
( با توجه به تررد آسان خودرو و عدم تاثیر در پارك حاشیه اي و نیز در تعداد پارکینگ  ، به 

طول 2.47 متر مشمول عوارض ماده 65 درآمدي می گردد )
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*

 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  45 % + 1% تشویقی آسانسور -----  مورد استفاده زمان  *------*

% پروانه 59.37 % ------ استفاده کنونی  74.68
تراکم مجاز : 200% + 4 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*

% پروانه 190.33 % ------- استفاده کنونی  268.86
مشمول ضوابط فضاي سبز و باز نمی گردد *----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-----*
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 25017 به تاریخ 99/05/05 در 
خصوص بررسی مجدد پارکینگ ها ، باستحضار می رساند که موارد اعالم در مود کسري 

پارکینگ صحیح بوده و متن گزارش فاقد اشکال فنی می باشد
 مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-------------------------*
احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 26355 به تاریخ 99/08/08 در 

خصوص بررسی مجدد پارکینگ ها  با رعایت پارك حاشیه اي و اندازه استاندارد درب خودور
 :

برابر نقشه اصالحی ارائه شده ، رعایت 10 واحد پارکینگ مسکونی و رعایت پارك حاشیه اي 
و تعداد و طول درب خودرو می گردد

برابرضوابط داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *-*
 مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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در خصوص اضافه بناي همزمان ساز طبقات، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  1.25 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 7,938,000

(هفت میلیون و  نهصد و  سی و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1.89  1.25
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/01 3/99/26779 بدوي کرد محله  
بلوار چمران 
 رضاپور

3-2-10220-22-1-0-0 39
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 150 به تاریخ 12/19//95 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 419.28 مترمربع می باشد
در خصوص توسعه بنا در مرحله اتمام اسکلت و سربندي و آجر چینی  داراي سوابق  *---*

گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح  زیر می باشد
اضافه بنا در همکف به سطح 15.91 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقه اول الی سوم به سطح 47.73 مترمربع ( هر طبقه به سطح 15.91  -2
مترمربع )

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.35  متر مربع و در   -3
 طبقات مجموعا به سطح 11.22 مترمربع

در هنگام صدور پروانه به سطح 15.12 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است -4
انباري در زیر شروانی به سطح 15 متر مربع حذف و اجرا نگردیده است *---*

رعایت پارکینگ  برابر ضوابط می گردد *---*
رعایت تعداد درب ماشین رو ( دو لنگه درب 3 متري ) در زمان پایان کار الزامی  *----*

 می باشد
رعایت حداکثر ارتفاع پیلوت ( 2.4 متر ) در زمان پایان کار الزامی می باشد *-----*

الزم به توضیح می باشد که در خصوص موار دفوق داراي سوابق راي کمیسیون ماده  *-*
صد بوده لیکن با توجه به اشتباه محاسباتی در فرم تحلیل  به سطح 19.65 متر مربع اضافه 

بنا بیشتر قید شده  بوده است

*-------------------------*
اکنون عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات 

 پس از تخلفات اشاره شده در گزارش فوق به شرح زیر می باشد
 توسعه بنا در همکف به سطح 7.52 متر مربع -1

با توجه به تبدیل بخشی از پیلوت به مسکونی به صورت یک چشمه اطاق به سطح  : 1-1
 24.77  متر مربع

توسعه بناي همزمان ساز در طبقات اول تا سوم در مجموع به سطح 1.89 متر مربع ( هر  -2
طبقه به سطح 0.63 متر مربع )

با توجه به دارا بودن انباري در زیر شیروانی در پروانه صادره و عدم صدور گواهی عدم  *-*
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خالف پس از تخلفات داراي آراي کمیسیون و با توجه به احداث انباري در زیر شیروانی در 
 حال حاظر ، در این سقف فاقد تخلف زیر شیروانی به نسبت پروانه می باشد

با توجه به احداث یک چشمه اطاق در همکف ، یک واحد پارکینگ مسکونی حذف  -3
 گردیده ، که بر همین اساس داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 46.87 % ------  *------*
% استفاده کنونی  63.52

تراکم مجاز : 120%  + 10 تشویقی آسانسور -------  مورد استفاده زمان  *---------*
% پروانه 139.66 % ------- استفاده کنونی  178.14

 رعایت فضاي باز می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 

پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و نظریه هیات کارشناسی شماره 177208
مورخ 1399.09.12وبا 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 52,848,800(پنجاه و  دو میلیون 

و  هشتصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 170.48  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/18 3/99/26783 تجدید 
نظر

طالقانی ك 
پنجم اولین 
ك سمت 
چپ
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7

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ، باستناد تبصره 2
ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل 

تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,517,450,000(یک میلیارد و  پانصد و  هفده میلیون 
و  چهارصد و  پنجاه هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 244.75  2
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
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

7.16  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابربا فروشنامه عادي ارائه شده  **--**
به مساحت عرصه 151.1  مترمربع که در حال احداث ساختمان 3 طبقه بر روي پیلوت  در سه 

 واحد مسکونی  با اسکلت بتنی
باز یربناي 415.24مترمربع و با قدمت سال 1397  می باشد با توجه به نقشه  **--**

برداري ارائه شده مساحت عرصه موجود 112.35مترمربع می باشد. (سال تخلف به استناد  
 گزارش کارشناس ناحیه به تاریخ  1397/12/13  می باشد)

در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري و اجراي نما می باشد و تا این مرحله به **--**
:استناد پالن معماري و نقشه برداري موارد تخلف زیر مشاهده گردید

طبقه همکف به صورت راه پله و پیلوت می باشد8.91مترمربع راه پله و 94.9**--**
مترمربع پیلوت ( زیربناء 103.81مترمربع)

طبقات اول و دوم  و سوم به صورت مسکونی می باشد 13.05راه پله و 90.76 **--**
 مترمربع مساحت مفید هر واحد(زیر بنا 103.81 متر مربع )

قرار دارد (تراکم  R 112  با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري**--**
مجاز %75-%80)

مترمربع همکف داخل سطح اشغال و 21.31متر مربع مازاد بر سطح اشغال  82.49**--**
.می باشد.در طبقات 87.99مترمربع داخل تراکم و119.63مترمربع مازد بر تراکم می باشد

 طبقه سوم به مساحت 103.81مترمربع به صورت طبقه مازاد بر طبقات مجاز**--**
به مساحت 8.56 مترمربع با عمق متوسط  1.72  سانتیمتر  حیاط خلوت غیر سرتا **--**
سري دارند. که با توجه به نقشه اصالحی و بازدید انجام شده در این حد فاقد پنجره مشرف 

.می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد.(تایید نهایی پس از *--**

اجراي درب پارکینگ و اتمام عملیات ساختمانی  می باشد)
.سطح اشغال مجاز همکف 75% و اجرا شده 94.38% می باشد**--**

با توجه به خط پروژه شماره 703 پیوست به مساحت2.36مترمربع ملک  در حد **--**
شرق و شمال در تعریض کوچه 10متري  و کوچه 8متر ي حد شمال  قرار دارد.(ضمنا از  عدد 

2.36 متر مربع به مقدار 1.6 متر مربع مشتمل بر اعیان هر طبقه میباشد)
 . فاقد راه پله به بام می باشد**--** 

.داراي راي تخریب بشماره 3/98/23103 مورخ 1398/8/22 می باشد
مراتب با توجه به تصمیم شماره 25247مورخ 99/04/22 کمیسیون ماده صد مبنی **--**

 .بر رفع اشرافیت و ارائه نقشه اصالحی به حضور تقدیم میگردد
*************-----------**************
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در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 25705مورخ 99/05/19 مبنی بر رفع **--**
اشرافیت و اصالح نقشه همانطور که در سطر 9 گزارش فوق اشاره شده نقشه اصالح گردیده 

.و فاقد پنجره مشرف می باشد
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 506,740,500(پانصد و  

شش میلیون و  هفتصد و  چهل هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 
میگردد.

جریمه 160.87  1.5
 

2100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/18 3/99/26784 تجدید 
نظر

دیانتی 
-الغدیر 

-روبه روي 
مزار -ك 

صدف -روبه 
روي مبل 

 آوا

3-3-10312-43-1-0-0 39
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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 525,000,000(پانصد و  بیست و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 125  2
 

2100000  , 1398 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

84.89  0
 

2100000  , 1398 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت 282متر مربع می باشد

با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 278/52 متر مربع  *----*
است

بدون کسب مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان یک طبقه با اسکلت  *-----*
بلوکی بهمراه شناژ افقی و قائم و قدمت سال 98 بشرح جدول کاربري شده است

که در 5 واحد مسکونی بوده و مساحت واحدها کمتر از حد نصاب احتساب یک واحد 
مسکونی بوده و با عنایت به عدم تامین پارکینگ 5 واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد

باستناد خط پروژه شماره 424 پیوست  در مجموع بمساحت 84/89 متر مربع  *-------*
 از ملک (حدود 35/66 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) در مسیر

تعریض معبر 8 متري حد شرق و محل احداث خیابان 24 متري آتی حد غرب قررا دارد
سطح اشغال بنا 83/08% و سطح اشغال مجاز 70% می باشد *--------*
می باشد R112 کاربري حال حاضر ملک و زمان ساخت آن *--------*

با توجه به سوابق داراي راي تخریب غیابی بشماره 98/11/12-3/98/24182  *--------*
 می باشد

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 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 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 161453 مورخ 99/8/20 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 4/380/000/000 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 

876,000,000(هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 
می نماید .

جریمه 44.5  0
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/23 3/99/26786 تجدید 
نظر

آج بیشه 
-روبروي 
کوچه 
حاجی 
-جنب 
آژانس 
 وحدت

3-3-10472-1-1-0-0 39
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ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

2  0
 

3300000  , 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 احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی داراي سابقه به صورت  یک قطعه زمین **--**
نسقی به مساحت 471/02مترمربع مشتمل بر7 باب مغازه ومنزل مسکونی

که از بابت 4 باب مغازه موجود به مساحت 75 مترمربع با قدمت باالي سی سال  **--**
  داراي بالمانع درآمدي به شماره 230/2639مورخ 79/7/18 می باشند

از بابت یک باب مغازه به مساحت 25.33مترمربع و بالکن به مساحت 20.28مترمربع  **-**
داراي صورتجلسه مورخ 96/03/02کمیسیون تجدیدنظر مبنی بر جریمه و بالمانع شماره 

3/33/485155مورخ 96/03/31 می باشد
از بابت  یک باب مغازه  دیگر به مساحت 18/73 مترمربع  با یک واحد کسري **--**

پارکینگ داري راي جریمه  مطابق صورتجلسه مورخ 96/05/31 مبنی بر جریمه می باشد.(در 
مجموع 6 باب داراي سابقه)

****************-------*************
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید یک  انبار تجاري به **--**

  مساحت 44.5مترمربع
با اسکلت فلزي و قدمت سال 98 بدون مجوز در پشت دو باب مغازه قدیمی  احداث **--**

.گردیده است
که با توجه به دسترسی موجود بین دومغازه قدیمی و این مغازه جهت پارکینگ **--**

.واحدهاي تجاري معرفی گردیده است
.سطح اشغال انبار تجاري جدید  100% می باشد**--**

.321(کارگاههاي تولیدي و تجاري)  می باشدs کاربري عرصه**--**
با توجه به خط پروژه شماره 906 به مساحت 2مترمربع از این انبار در حد غرب در **--**

.تعریض کوچه 8متري قرار دارد
بالکن تجاري موجود با توجه به انصراف مالک با سقف کاذب مسدود و به صورت **--**

.پشت بام درآمده است
درصورت تفکیک این فضاي و استفاده مستقل از آن یک واحد کسري پارکینگ **--**

.خواهند داشت که قابل بررسی خواهد بود
.با توجه به تصمیم شماره 25550مورخ 99/06/03 گزارش به روز رسانی گردید**--**

 .مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف در این بند ، از حیث رعایت موازین قانونی ، صحیح 

صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 121.59  0
 

55000  , 1356 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/29 3/99/26795 تجدید 
نظر

خیابان  
شهدا  

مژدهی- 4 
متري

3-2-10151-10-1-0-0 400
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شرح راي نوع 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 متقاضی ( شاکی )
برابر سند  به صورت یک قطعه زمین بایر غیر محصور به مساحت 207  مترمربع می باشد

خالفی مشاهده نگردید *-*
باستناد خط پروژه شماره 1797 به  سطح 9.55 متر مربع از ملک در تعریض معبر 6  *---*

متري اصالحی  می باشد

: ملک متشاگی
: برابر مشاهدات بیرونی و سوابق ملکی موجود در شهرداري به صورت

ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر  یکباب خانه در 2 واحد مسکونی  و سند فاقد مساحت 
و برابر کروکی ثبتی  موجود در پرونده فنی به  مساحت عرصه 160.82 متر مربع است

  اعیان برابر سوابق گزارش با قدمت سال 1356 می باشد *-*
(طبق کروکی ثبتی  به سطح 13.51 متر مربع در ضلع شمال مربوط به فاضلکش متروکه 

عمومی بوده که در تصرف  پالك قرار  داشته و بر روي آن اعیان به صورت سوریس بهداشتی 
به سطح 14 متر مربع احداث گردیده است.)

در خصوص اعیان فاقد جواب و بالمانع از شهردراي می باشد *---*
شاکی با ارائه شکایتی مبنی بر اینکه متشاکی با احداث سرویس بهداشتی منزل  *----*
خود در معبر عمومی که منجر به بسته شدن معبر گردیده که باعث بروز مشکل براي 
خریداران ملک وي و عدم قبول معبر با وضع موجود و بر هم خوردن معامله وي براي 

چندمین بار ، به شهرداري مراجعه نموده است
باستناد خط پروژه شماره 1797 به  سطح 10.27 متر مربع  از ملک مذکور در  *----*

تعریض معبر 6 متري اصالحی  می باشد
ضمنا سرویس بهداشتی توسط متشاگی در معبر عمومی به سطح 14 متر مربع  *------*
به صورت کامل در مسیر می باشد و با توجه به این بنا معبر عمومش بن باز ، به صورت بن 

 بست در وضع موجود تبدیل گشته است
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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
220340 مورخ 99/11/09 هیات کارشناسان رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی  مغازه به متراژ 31.79 وبالکن 13.76 و مغازه به متراژ 26.15 مترمربع  
را جمعاً به مبلغ7.980.900.000ریال تعیین و براورد نموده است، لذا ضمن نقض راي 
بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 1,596,180,000(یک میلیارد و  پانصد و  نود و  شش 

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

جریمه 71.7  0
 

202500  , 1383
 , 1397

احداث مغازه بدون مجوز 1399/12/13 3/99/26799 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
روبروي 
نانوایی 
ایرانیان 
نبش ك 
سرو

3-1-10077-83-1-0-0 401

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

 0
 

1800000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 129,000,000(یکصد و  بیست و  نه میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

780000  , 1391
 , 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

توضیحات بازدید کپی گزارش جهت ادامه روند ارسال به کمیسیون ماده صد (پاسخ به تصمیم مورخ 99/07/19
( :

احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده قطعه زمینی 
است  خالی از اعیان بمساحت عرصه 100/70 متر مربع

که مساحت وضع موجود آن با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده 96/71 متر مربع بوده که 
:مشتمل بر سه باب مغازه با مشخصات زیر می باشد

مغازه شماره یک بصورت فروشگاه لوازم یدکی بمساحت 31/79 متر مربع بانضمام  *---*
بالکن بسطح 13/76 متر مربع

به قدمت احداث حدود 15 سال که طبق اطالعات سیستم از بابت مغازه به زیربناي حدود  
 25 متر مربع  داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 98/11/27-3/98/22400

بصورت غیابی (مبنی بر تخریب) می باشد و توسط مالک نیز هیچگونه بالمانعی ارائه نشد
مغازه شماره دو بصورت  مغازه بمساحت 26/15 متر مربع و فاقد بالکن داراي تابلو  *---*

بابعاد 2*1 از نوع بنر که قدمت احداث آن به سال 97
.می رسد و طبق ضوابط از بابت احداث آن یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

مغازه شماره سه بصورت مکانیکی بمساحت 38/77 متر مربع بدون بالکن  (و بدون  *----*
مجوز) به قدمت احداث حدود سال 91 می باشد

باستناد خط پروژه شماره 720 پیوست بسطح 31/97 متر مربع از ملک (از مغازه  *------*
 شماره یک 13/12 متر مربع مغازه شماره دو 18/84 و

.شماره سه 0/01متر مربع) در مسیر تعریض معابر قرار دارد
از بابت مغازه اول و سوم نیز داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد *-------*

کاربري مغازه اول و سوم درزمان ساخت فضاي سبز و کاربري مغازه دوم در  *-------*
(کارگاههاي تجاري و تولیدي) می باشد S321  زمان ساخت

مراتب جهت پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد و صدور دستورات بعدي  *-------*
.بحضور ایفاد 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 با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و نظریه تکمیلی کارشناس رسمی 

دادگستري به شماره ش 169920مورخ 99.09.1 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 بناي درحد تراکم  به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 67,983,000(شصت و  هفت میلیون و  نهصد و  هشتاد و  سه هزار ) 

ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 219.3  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/19 3/99/26806 تجدید 
نظر

دیانتی 
طالقانی 

روبروي مزار 
انتهاي ك 
شیخ نیا

3-3-10217-451-1-0-0 402

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت احداث بناي مازاد بر تراکم با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 1,648,425,000(یک میلیارد و  ششصد و  چهل و  هشت 
میلیون و  چهارصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 212.7  2.5
 

3100000  , 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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 129 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت و با مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
 R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد پی نوشت واحد نقشه برداري و خط پروژه ، با توجه به عدم تعبیه معبر  *------*
 در طرح تفصیلی و نیز نسقی بودن ملک  ،امکان تهیه خط پروژه میسر  می باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 83.72 -1
همکف به سطح 90.30 متر مربع در حد تراکم و به سطح 17.70 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 251.16 -2

در طبقات اول و دوم  به سطح 129 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  87  *--*
  متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد

طبقه سوم به سطح 108 2 متر مربع به صورت یک طبقه مازاد بر ضوابط می باشد  *---*
رعایت سه واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
حیاط خلوت سراسري به عمق 2 متر رعایت  می باشد *------*

داراي سوابق گزارش و راي غیابی مبنی بر تخریب در پی به شماره  *-------*
 3/98/23728 به ترایخ 98/11/08 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 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 178716 مورخ 99/9/15 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 342,468,000(سیصد و  چهل و  دو میلیون و  چهارصد و  شصت و  هشت هزار ) 
 ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي 

طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 158.55  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/23 3/99/26808 تجدید 
نظر

مدرس  
انتهاي فجر 
آزادگان 
کوچه 
حسام  
آخرین 

ملک سمت 
 چپ

3-1-10290-244-1-0-0 403
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 60 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه 57.75مترمربع **--**
.مشتمل بر ساختمان دو طبقه بر روي پیلوت  در دو واحد می باشد
.که در زمان بازدید  مرحله اجراي نازك کاري  می باشد **--**

با توجه به نقشه ارائه شده همکف به مساحت 52.85 مترمربع مشتمل بر  به **--**
 مساحت  4.10مترمربع راه پله 4مترمربع دو باب انباري  و پیلوت به مساحت 44.75مترمربع

طبقات اول ودوم با زیربناي 52.85مترمربع هر کدام یک واحد مسکونی می **--**
باشد.(4.1مترمربع راه پله +48.75مترمربع واحد)

  با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري زمینهاي کشاورزي**--**
G213 قرار دارد.

.بنابراین کل اعیان احداثی مازاد بر تراکم می باشد**--**
.سطح اشغال موجود ملک 91.51%  می باشد**--**

.با توجه به ضوابط قدیم پارکینگ رعایت دو واحد پارکینگ می گردد**--**
.ساختمان با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 91 می باشد**--**

داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد به شماره 9690مورخ 93/10/30 مبنی بر **--**
.تخریب می باشد

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارائه خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 613به مساحت 15مترمربع از اعیان ملک در تعریض **--**

 .کوچه 12متري اصالحی در حد غرب قرار دارد
حداقل ابعاد پاسیو آشپزخانه  6مترمربع می باشد که در محل 1.1مترمربع کمتر از **--**

.حد نصاب الزم می باشد
.مراتب جهت گزراش تخلف  به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 170717 مورخ 99/9/2 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی بهداشتی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 2,370,988,500(دو میلیارد و  سیصد و  هفتاد میلیون و  نهصد و  هشتاد و  

هشت هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 509.89  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/22 3/99/26810 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
شهرك فجر 
آزادگان 
روبروي 
باشگاه 
تخت 
جمشید 
کوچه 18 
متري 

انتهاي 8 
متریجدید 
بعد از 

ساختمان 
عظیم

3-1-10286-365-1-0-0 404

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي کسري 2 

قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی  تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان 3 طبقه بر **--**
 روي یک باب مغازه  در 5واحد مسکونی بدون مجوز

باز یربناي  کلی 531.73مترمربع در عرصه اي به مساحت 128.32مترمربع و قابل **--**
 بهره برداري میباشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد تخلف  زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

طبقه همکف با زیربناي  123.55مترمربع به صورت  پیلوت (شامل 5 باب انباري و  **--**
. 1 باب سرویس )و یک باب مغازه  به شرح جدول می باشد

در طبقه همکف 104.66مترمربع احداث پیلوت و 18.89مترمربع احداث  یک باب **--**
.مغازه دارند

.طبقه اول با زیربناي  123.14مترمربع به صورت دو واحد مسکونی می باشد**--**
طبقه دوم با زیربناي  140.78مترمر بع در یک واحد مسکونی  که از این مقدار **--**

18.35مترمربع کنسول در شارع می باشد.(با ارتفاع 6.5مترو عرض 1.12)
طبقه سوم  با زیربناي  140.78مترمربع در یک واحد مسکونی  که از این مقدار **--**

18.35مترمربع کنسول در شارع می باشد.(با ارتفاع 10مترو عرض 1.12)
(زمینهاي  g213با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده **--**

 .کشاورزي) قرار دارد بنابراین کل اعیان احداثی مازاد بر تراکم می باشد
بنا به اظهارنظر واحد خط پروژه با توجه به نسقی بودن ملک  تهییه خط پروژه  **--**

 .امکان پذیر نمی باشد
.دو واحد کسري پارکینگ  مسکونی  و یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند**--**

داراي پنجره مشرف به پالك همسایه درطبقات در  حد شمال و بالکن در طبقه اول  **--**
.می باشد

.سطح اشغال همکف 96.37% می باشد**--**
.ساختمان فاقد راه پله به بام می باشد**--**

از بابت بناي مسکونی به سطح 509.35 مترمربع و دو واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي  
 راي جریمه و از بابت بناي تجاري به سطح 18.89 مترمربع

و کسري متعلقه داراي راي تخریب کمیسیون تجدید نظر به شماره 3/99/27120 مورخ 
99/10/29 میباشد. برابر بازدید بعمل آمده مالک اقدام

به تخریب مغازه نموده است. با توجه به تجریب مغازه داراي مابه التفاوت بناي مسکونی به  
.سطح 18.89مترمربع میباشد که در راي منظور نگردیده است

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

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

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 

240,000(دویست و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 30  0.1
 

80000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/10 3/99/26811 بدوي پیرکالچاي  
-بلوارمدر
س  یازدهم 
فرعی اول 
سمت راست

3-2-10267-84-1-0-0 405

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
 باب خانه و محوطه به مساحت 152.44مترمربع

که از بابت اعیان ویالئی به مساحت 100.5مترمربع داراي راي کمیسیون ماده صد به **--**
شماره 6407مورخ 74/10/19 مبنی بر جریمه می باشد.(24.28مترمربع مازاد بر تراکم و 

 76.22مترمربع داخل تراکم)
در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید عالوه بر ویالئی همکف **--**
یک چشمه اتاق  و سرویس چوبی به مساحت 30مترمربع  با راه  پله دسترسی یک طرفه

در زیرشیروانی با قدمت سال 75 بدون مجوز  توسعه داده شده است  که از بابت   **--**
آن فاقد سابقه می باشد.( بر اساس پالن معماري ارائه شده)

.با توجه به قدمت احداث بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
.قرار دارد r112 با توجه به جانمائی ملک در طرح تفضیلی در محدوده مسکونی **--**
با توجه به خط پروژه شماره 1996 به مساحت 23مترمربع از ملک در تعریض بن **--**
بست 6متري حد شرق و 10 متري حد جنوب قرار دارد(13.7مترمربع از این مقدار از اعیان 

قدیمی و اعیان توسعه جدید در عقب نشینی نمی باشد)
بنابراین بر اساس  عرصه باقیمانده (129.44) و به کسر مازاد بر تراکم ارسالی به **--**
.کمیسیون در مرحله قبل  اعیان توسعه داده شده در زیرشیروانی داخل تراکم می باشد

.سطح اشغال موجود ملک 65.92%  می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم  دفترخانه  به حضور تقدیم میگردد**--**

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی خارج از تراکم  با ضریب 2/5  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,602,000(یک میلیون و  ششصد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.56  2.5
 

180000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/22 3/99/26816 بدوي شهدا ماهی  
رودخان ك 
  جانباز

3-3-10108-29-1-0-0 406
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري 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 180876مورخ 
99/9/17و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1,936,440(یک میلیون و  
نهصد و  سی و  شش هزار و  چهارصد و  چهل) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 107.58  0.1
 

180000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/22 3/99/26816 بدوي شهدا ماهی  
رودخان ك 
  جانباز

3-3-10108-29-1-0-0 406

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

 0
 

180000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سند ارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی  
به مساحت 114 مترمربع  می باشد

 اعیان ملک باستناد فیش برق به سال 1375 می باشد *---*
واقع شده است  R112  ملک در کاربري *-----*

 کاربري ملک در زمان تخلف مسکونی - تراکم متوسط می باشد *-------*
باستناد خط پروژه شماره 785 به سطح 9 متر مربع از اعیان  در تعریض کوچه   *------*

 8 متري اصالحی می باشد
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 78.39 -1

همکف به سطح 107.58 متر مربع در حد تراکم و به سطح 3.56 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد  *--*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

مالک درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد *-----*
.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 مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به مشهودات اعضاي کمیسیون 
در بازدید از ملک موردنظر، تخلف مالک در احداث بدون مجوز بناي تجاري، 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 163751 مورخ 99/8/24 (ثبت دبیرخانه 
شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 7,432,500,000ریال تعیین و 
براورد نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین 
موجبی براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 

سرقفلی به مبلغ 1,486,500,000(یک میلیارد و  چهارصد و  هشتاد و  شش میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 723.85  0
 

3300000  , 1398 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1399/12/11 3/99/26819 تجدید 
نظر

خرمشهر  
-کوي امام 
رضا -   

پشت سنگ 
بلوك زنی 
سیال خوري

3-3-10469-24-1-0-0 407
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 782 متر  -

 . مربع
با   (  MDF انبار)  ,   که بدون مجوز شهرداري اقدام به احداث بنا بصورت انبار کاالي تجاري -
اسکلت فلزي و قدمت سال 1398 نموده اند که در زمان بازدید بدستور مقام محترم قضایی 

 . پلمپ بوده است
طبق نقشه بردراي  ارائه شده با توجه به تعریض صورت گرفته  داراي عرصه بسطح  -

 . 723.85 متر مربع   و اعیان بسطح 247.75  متر مربع میباشند
بر اساس طرح تفصیلی و خط پروژه پیوست بشماره 725 قسمتی بسطح حدود 65 متر  -

قرار   R112  (کارگاه تولیدي و تجاري )  و مابقی  در کاربري  مسکونی S322 مربع در کاربري
 . دارد

  % سطح اشغال مورد استفاده بکسر عقب نشینی 34.22 -
 . محوطه روباز تجاري بسطح 476.10 متر مربع  -

 . با توجه به محوطه فاقد کسري پارکینگ -
 . با توجه به کاربري کل اعیان خارج از تراکم است -

-------------------------------------------------------
برابر خط پروژه بشماره 725 در حد شمال رعایت حریم برق فشار قوي و خیابان 24 متري  -
گردیده و در حد جنوب بسطح  58.15 متر مربع از عرصه (که شامل قسمتی از اعیان بسطح 

 حدود 0.50 متر مربع است ) در تعریض کوچه 10 متري قرار داشته
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------
که  بر اساس تصمیم شماره 26769  مورخ 99/09/15 اعضاي محترم کمیسیون ماده صد   - -

 رعایت عقب نشینی اعالم شده الزامی بوده و اکنون
برابر بازدید صورت گرفته و تصاویر پیوست اقدام به تخریب دیوار حد جنوب و تعریض  -

 ,  معبر 10 متر نموده اند
  . برابر خط پروژه پیوست بشماره 725 فاقد عقب نشینی میباشد -

. مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

407
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 21 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 
170796مورخ 99/09/03 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد 

قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 6,510,000
(شش میلیون و  پانصد و  ده هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 21  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/10 3/99/26838 بدوي بلوار 
خرمشهر 
کوي امام 
رضا بن 
بست بهار 

18 

3-3-10406-116-1-0-0 40
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 100.65 متر مربع می باشد

 : در خصوص تخلفات زیر داراي سوابق گزارش می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک چشمه اطاق با پوشش مصالح بلوکی  می  *-*
 باشد

  عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *--*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *---*
R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *----*

باستناد خط پروژه شماره 725 1 به سطح 3.85 متر مربع از ملک در تعریض معبر  *-----*
 6 متري واقع شده که زا این مقدار به سطح 1.80 از اعیان احداثی می باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 20.66 *-------*
 همکف به سطح 20 متر مربع در حد تراکم  می باشد *--------*
 رعایت یک واحد پارکینگ در فضاي باز می گردد  *---------*

با توجه به گزارش کارشناس رسمی مشخص شده از سوي کمیسیون ماده صد مبنی بر  *-*
عدم استحکام بنا ، مالک اقدام به تخریب بناي بلوکی و احداث سازه بتنی با همان مساحت 

 نموده است
برابر بازدید مالک عقب نشینی اعالم شده در گزارش  را اجرا  و ملک اکنون فاقد  *---*

 عقب نشینی می باشد
 عرصه ملک به سطح  به سطح 96.80 متر مربع می باشد *----*

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

%سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 21.69 *-------*
 اعیان احداثی به سطح 21 متر مربع در حد تراکم  می باشد *--------*

 رعایت یک واحد پارکینگ در فضاي باز می گردد  *---------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

40
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 پیلوت 
یک باب مغازه  ، به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به هیات 

کارشناسان رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 
172455 مورخ 99/09/05 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر  تعیین 
ارزش سرقفلی به مبلغ 648.280.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 129,656,000

(یکصد و  بیست و  نه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 17.06  0
 

850000  , 1389 تبدیل غیر مجاز 1399/09/23 3/99/26840 بدوي دیانتی 
انتهاي خ 
بامروت 

نرسیده به 
مدرسه تقوا 
روبروي 
ستاد یک 
خواهران

3-3-10110-55-1-0-0 409

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی همزمان ساز با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 6,561,516(شش میلیون و  پانصد و  شصت و  یک هزار و  پانصد و  شانزده) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 9.97  2
 

329063  , 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً ساختمان تعرفه شده توسط متقاضی داراي پروانه  شماره 121مورخ **--**
 80/06/03  به صورت 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 253مترمربع

و پایانکار شماره36398مورخ 85/11/16 با 260.1مترمربع زیربناء که ساختمان **--**
تفکیک و سند آپارتمانی صادر شده است.(مساحت عرصه 187مترمربع فاقد عقب نشینی)

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده مشاهده گردید بخشی از مساحت **--**
 مسکونی در طبقه همکف به سطح 17.06مترمربع

به یک باب مغازه با ارتفاع 4متر بدون مجوز با قدمت سال 89  تبدیل گردیده **--**
است.(مغازه فاقد بالکن به شغل فروش لبنیات)

با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده مساحت سرویس در همکف 3.88**--**
مترمربع می باشد که 2.38مترمربع اضافه بناي همزمانساز با قدمت سال 85در سرویس 

.بهداشتی همکف دارند
با توجه به نقشه برداري ارائه شده به مساحت 7.59مترمربع در کل بنا داراي اضافه **--**

.بناء یکدست ساز با قدمت سال 85 باتوجه به ارائه نقشه دارند
.با توجه به قدمت تخلف تبدیلی فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

.در سایر بخش هاي ساختمان تخلفی مشاهده نگردید**--**
 M113 کاربري عرصه در طرح قدیم مسکونی با تراکم متوسط و در طرح جدید**--**

.(مختلط) می باشد
.سطح اشغال مجاز 70% و سطح اشغال موجود 62.82% می باشد**--**

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 664 فاقد عقب نشینی از گذر 25متري حد شرق می **--**

.باشد
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

409

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم ، با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 560,945,000(پانصد و  شصت میلیون و  نهصد و  چهل و  پنج هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 72.38  2.5
 

3100000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم 1399/09/23 3/99/26841 بدوي بلوار امام 
رضا نرسیده 
به داروخانه 
مرهم کوچه 
رزاقی فرعی 

 سوم

3-2-10284-255-1-0-0 410

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/23 3/99/26841 بدوي بلوار امام 
رضا نرسیده 
به داروخانه 
مرهم کوچه 
رزاقی فرعی 

 سوم

3-2-10284-255-1-0-0 410

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
بدون مجوز و 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 172457مورخ 99/09/05 
و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 67,313,400(شصت و  هفت 

میلیون و  سیصد و  سیزده هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 217.14  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 160 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه 159.84مترمربع **--**
.مشتمل بر ساختمان سه طبقه بر روي پیلوت  می باشد

.که در زمان بازدید  در مرحله اتمام اسکلت و اجراي سربندي متوقف  می باشد **--**
با توجه به نقشه ارائه شده همکف با زیربناي 72.38مترمربع  مشتمل بر راه پله **--**

 12.58مترمربع و پیلوت به مساحت 59.8مترمربع
طبقات اول تا سوم با زیربناي 72.38مترمربع هر کدام یک واحد مسکونی می **--**

باشد.(12.66مترمربع راه پله +59.72مترمربع واحد)
قرار  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کد پهنه مسکونی**--**

.دارد
با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه و طرح تفضیلی براي ملک کوچه اي تعریف **--**
نگردیده است و با توجه به نسقی بودن قابل طرح در کارگروه خط پروژه اداره کل راه 

.وشهرسازي نمی باشد
72.38مترمربع پیلوت داخل تراکم و طبقه اول و دوم 144.76مترمربع داخل تراکم **--**

.می باشد
طبقه سوم به مساحت 72.38مترمربع به صورت طبقه مازاد بر طبقات مجاز می **--**

.باشد
.عرض موجود کوچه بیشتر از 6متر می باشد**--**

.سطح اشغال موجود ملک 45.28و سطح اشغال مجاز ملک 70%  می باشد**--**
.یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  دارند**--**

.ساختمان با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 99 می باشد**--**
.ساختمان فاقد راه پله به بام می باشد**--**

 مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم می گردد**--**

410

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 توسعه بناي تجاري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان به مبلغ 21,709,012(بیست و  یک میلیون و  هفتصد و  نه هزار و  دوازده) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 20.42  3.5
 

303750  , 1384 احداث بناي بدون مجوز 1399/10/15 3/99/26849 بدوي بلوار امام  
خمینی 
روبروي 
شهرداري 
  منقه 5

3-3-30272-18-1-0-0 411

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به مساحت عرصه 195**--**
 مترمربع  که از بابت دو باب مغازه به مساحت 25مترمربع

و بارانداز پشت به مساحت 130مترمربع در عرصه 200مترمربعی داراي پرونده در **--**
.واحد خالف مطابق صورتجلسه مورخ 73/08/21 می باشد

در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده  و نقشه برداري و پالن معماري ارائه **--**
 شده

مشاهده گردید در پشت  دو باب مغاز ه با مصالح بلوکی در محوطه 20.42 مترمربع **--**
.بدون مجوز  توسعه داده شده که باقدمت سال 84 می باشد

.با توجه به ضوابط قدیم و پرونده مختومه فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**
.سطح اشغال موجود ملک  75.60% می باشد ,و سطح اشغال مجاز 70% می باشد**--**
ملک فاقد عقب نشینی از خیابان 45 متري امام خمینی برابر خط پروژه شماره **--**

.796 می باشد
.می باشد m113 کد پهنه عرصه**--**

مغازه  هاي موجود باطري سازي دو باب و داخل گاراژ مکانیکی می باشد.همه فاقد **--**
 بالکن

.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 182265 مورخ 99/9/19 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 830/800/000 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 166,160,000
(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  یکصد و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید .

جریمه 20.77  0
 

1800000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/09/29 3/99/26855 تجدید 
نظر

کرد محله  
 -

ایزددوست 
-حق 

شناس  بن 
نبش کوچه 
شهید سید 
جوادي

3-2-10145-131-1-0-0 412

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی که فروشنامه ارائه شده فاقد **--**
.مساحت عرصه می باشد. و حد وحدود آن در فروشنامه مشخص نمی باشد

.با توجه به فیش برق قدمت اعیان ویالئی  موجود سال 1351 می باشد**--**
 وضع موجود عرصه حدود 200.7مترمربع می باشد**--**

مشتمل بر اعیان ویالئی و سایبان جهت پارکینگ و انباري و سرویس داخل حیاط **--**
در مجموع به مساحت 131مترمربع

از بابت اعیان داراي  بالمانع شماره 3/33/517746مورخ 97/10/29در شهرداري **--**
.می باشد

داراي مجوز تعمیرات جزئی  به شماره 519028مورخ 97/11/25می باشد که اقدام **--**
.به تبدیل غیر مجاز انباري 20.77مترمربعی به یک باب مغازه خیاطی نموده است

 رعایت یک واحد پارکینگ مغازه در محوطه زیر سایبان می گردد **--**
و سطح اشغال مجاز 70% عرصه باقیمانده و سطح اشغال  R121 کاربري عرصه**--**

 %موجود 72.89
با توجه به خط پروژه شماره 780 پیوست به مساحت حدودي 17.75**--****-**

مترمربع از کل ملک در تعریض کوچه 8متري حد غرب و 12متري حد جنوب قرار دارد که  
.اعیان مغازه فاقد عقب نشینی  می باشد

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بناي بدون مجوز شهرداري، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه، و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام 

بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که 
تحت شماره ش ر-183346 مورخ 99/09/22 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن 

نقض راي بدوي، در خصوص داخل تراکم  به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 23,984,700
(بیست و  سه میلیون و  نهصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 77.37  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/01 3/99/26862 تجدید 
نظر

جانبازان خ  
الهیجان 
کوي آزاد 

ك سمیه 12
  

3-3-10357-313-1-0-0 413

در خصو ص مازاد بر تراکم، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 28,706,000(بیست و  هشت میلیون و 

 هفتصد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 4.63  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین نسقی بمساحت

تقریبی 100 متر مربع می باشد که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت وضع 
موجود آن برابر با 103/163

متر مربع بوده و مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا در آن نموده است
مرحله اجرایی ساختمان در زمان بازدید در حد اجراي فونداسیون و میلگردهاي  انتظار 

ستون هاي همکف مطابق عکس هاي پیوست پرونده می باشد
و سطح پوشش موجود (با احتساب میلگرد انتظار ستون ها) در حال حاضر حدود 82 متر 

مربع (سطح اشغال79/49%) می باشد
با توجه به خط پروژه شماره 906 پیوست تا این مرحله رعایت عقب نشینی گردیده است

ضمنا هر گونه مغایرت در اجرا و تغییر در مشخصات اجرایی ساختمان در مراحل آتی و پس 
از بازدید مجدد قابل بررسی مجدد می باشد

.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد

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 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

 0
 

3100000  , 1395 عدم رعایت عقب نشینی 1399/10/10 3/99/26867 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار 
خرمشهر  
کوي امام 
رضا(ع)  
مقابل بهار 

37

3-3-10405-172-1-0-0 414

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش 159511مورخ 99/08/19 به استناد تبصره 4 ماده صد 

از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی براي 
احداث بناي در حدتراکم به مبلغ 25,947,000(بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  چهل 

و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 83.7  0.1
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت ااحداث بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

2,400,795,000(دو میلیارد و  چهارصد میلیون و  هفتصد و  نود و  پنج هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 309.78  2.5
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه زمین 
 به مساحت 102 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 98.37 متر مربع می باشد *--*
باستناد خط پروژه شماره 725 به سطح 44.37 متر مربع از اعیان در هر طبقه در  *---*
 تعریض معبر 20 متري اصالحی واقع شده است --- ( عرصه باقی مانده 54 متر مربع )
ضمنا در حد شمال ملک متصل به کوچه در وضع موجود بوده که برابر طرح  *-----*

 تفصیلی ، کوچه اي تعبیه نشده است
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت و  با پوشش  *------*

 100 % و مصالح بتنی و بام تهرانی ( مسطح مشاعی )  می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-------*

 سال وقوع تخلف به سال 1395 می باشد *--------*
واقع شده   M114 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *---------*

 : است  و با توجه به ضوابط امالك خالف ساز بعد از عقب نشینی
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 182.17 -1

همکف به سطح 40.50 متر مربع در حد تراکم و به سطح 57.87 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % --------- مورد استفاده : 395.59 -2
در طبقات به سطح 43.20 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  170.42 متر  *--*

  مربع به صورت خارج تراکم می باشد
رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*

:  الزم به توضیح می باشد *------*
زمان وقوع به سال 1395  تخلف قبل از طرح تفصیلی جاري بوده است ( از سال 1396  -1

 طرح تفصیلی جدید اجرایی می باشد )
 برابر طرح قدیم معبر 10 متري بوده است -2
 خیابان در وضع موجود 13 متر می باشد -3

 ، با توجه به موارد اشاره شده علنا بناي احداثی فاقد عقب نشینی بوده -4
لیکن با توجه به طرح جدید داراي عقب نشینی فاحش و با توجه به ضوابط جاري ،  تراکم 
گیري برابر عرصه پس از عقب نشینی محاسبه شده ، ملک داراي خارج تراکم قابل مالحظه 

 اي می باشد
مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی و ارسال به کمیسیون ماده صد به حضور تقدیم می 

گردد
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*--------------------*
با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/26621 به تاریخ 99/08/26 مبنی بر 

:محاسبه کل طبقه سوم ( بام مسطح ، اطاقک و راه پله ) در تراکم گیري
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 182.17 -1 

همکف به سطح 40.50 متر مربع در حد تراکم و به سطح 57.87 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % --------- مورد استفاده : 546.50 -2
در طبقات به سطح 43.20 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  251.91 متر  *--*

  مربع به صورت خارج تراکم می باشد
مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی و پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به حضور 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 4,342,720,000(چهار میلیارد و  سیصد و  چهل و  دو 
میلیون و  هفتصد و  بیست هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 174.9  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/09/30 3/99/26881 تجدید 
نظر

شهید  
انصاري 
خیابان  
 ارشاد

3-3-10072-17-1-0-0 415

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 178721  مورخ 1399.09.15  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 7.999.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 

1,599,800,000(یک میلیارد و  پانصد و  نود و  نه میلیون و  هشتصد هزار ) ریال 
محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 21.05  0
 

3100000  , 1399 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 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 775,000,000(هفتصد و  هفتاد و  پنج میلیون )  ریال 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 125  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

توضیحات بازدید   احتراماً
جهت پالك مورد بازدید پروانه ساختمانی بشماره 3/97/134  مورخ 97/10/24    با کاربري -
 M112    (مختلط) بصورت 2 باب مغازه )30% از کل زیربناي مسکونی تجاري  و 50%  بالکن و

 پیلوت جهت تامین
 . دو واحد پارکینگ مورد نیاز با زیربناي کلی  181.97 متر مربع صادر گردیده است -

عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري بوده و برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي  -
 . تخلف بشرح زیر است

 %تراکم زمان پروانه  =  همکف  65%    - - طبقات  325 -
 . مورد استفاده موجود = = همکف 100 %    - طبقات در حد  -

افزایش بنا و افزایش تعداد مغازه هاي از 2 باب به 5 باب  .  بسطح 72.57  متر مربع  - 1
  . بصورت  توسعه بناي تجاري و بسطح 66.5 متر مربع بصورت تبدیل پیلوت به تجاري است
اضافه بنا بصورت احداث بالکن بسطح 53.88  متر مربع . (مربوط به مغازه هاي شماره 1   - 2

 ( تا 4
 .  داراي 5  واحد کسري پارکینگ تجاري -3

الزم بذکر است که  داراي شکایت از پالك همسایه حد شرقی مبنی بر اجراي ساختمان  - -
 . جلوتر از بناي همجوار مربوط به مغازه شماره 5  بسطح 21.05 متر مربع  میباشد

 . مغازه شماره 5 داراي درب ورودي  از قسمت پخ میباشد -
 . در صورت حذف مغازه شماره 5 نیز تعداد 5  واحد کسري پارکینگ خواهد داشت -

 . قدمت احداث مغازه شماره 5 (داراي شکایتی ) سال جاري 1399 میباشد -
 . فاقد گزارش ناظرین ساختمان در بایگانی فنی - 

همچنین داراي تصمیم  اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 23870  مورخ  -
 . 1398/10/11   در خصوص اعالم مساحت هاي دقیق  تخلفات صورت گرفته میباشد

 . مورد درخواست گواهی عدم خالف - 
  . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

415

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 178731  مورخ 1399.09.15  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 5.229.000.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
1,045,800,000(یک میلیارد و  چهل و  پنج میلیون و  هشتصد هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 29.05  0
 

3300000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/09/30 3/99/26882 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی 

نرسیده به 
ك عطار 
نیشابوري 
سمت راست

3-1-10205-792-1-0-0 416

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  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت قطعه 
زمین بمساحت 30 متر مربع می باشد که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل 

:توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است
وضع موجود شامل ساختمان بدون مجوز در حال احداث با اسکلت فلزي بصورت مغازه  *...*
 بمساحت 29/05 متر مربع (با پوشش 100% عرصه ) می باشد که سطح اشغال مجاز 75% بوده

و ارتفاع مغازه 3/5 متر می باشد
باستناد خط پروژه شماره 1457 پیوست بمساحت 1/58  متر مربع از ملک در مسیر *...*

توسعه معبر 45 متري حد غرب می باشد
با توجه به ضوابط جاري یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد *...*

می باشد R112 کاربري ملک *..*
مورد تقاضا: بررسی تخلفات مذکور می باشد *...*

.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد می گردد *
در خصوص افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 

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

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/10/08 3/99/26885 بدوي استخر  
رسالت  
امید

3-2-10181-32-1-0-0 417

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 2,514,052,800(دو میلیارد و  پانصد و  چهارده میلیون و  پنجاه و  دو 
هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 263.16  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/10/08 3/99/26885 بدوي استخر  
رسالت  
امید

3-2-10181-32-1-0-0 417

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه تجمیعی  صادره به **--**
 شماره 174مورخ 97/12/18 به صورت ساختمان 4.5طبقه در 6واحد مسکونی

باز یربناي 930.54مترزمربع(طبقه چهارم باعقب سازي نسبت به طبقات پائین تر با **--**
توجه به ضابطه تجمیع  )که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می باشد و تا این 

 مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 22.67مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا د بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم    هر کدام  به مساحت 36.84**--**
 مترمربع

 اضافه بناء مازا د بر تراکم در طبقه چهارم   به مساحت 110.72  مترمربع**--**
افزایش تعداد واحد از 6 به 8 واحد که  طبقه سه و چهار از یک به دو واحد تبدیل **--**

گردیده است (افزایش تعداد واحد 2)
توسعه بناء در زیرشیروانی به مساحت 19.25مترمربع که از این مقدار 6.32 **--**

.مترمربع انباري بیشتر از 5متر مربع میباشد
 رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد (پارکینگ شماره 7 و 6 با تزاحم)**--**

مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(به مساحت  8.30مترمربع **--**
کمتر از حد نصاب مورد نیاز )

بر اساس ضوابط زمان پروانه 49.39مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند(14**--**
 مترمربع براي هر واحد)

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.سطح اشغال همکف از 64.97% در زمان پروانه به 77.95% افزایش یافته است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 بر خالف مدلول پروانه  با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 27,189,000(بیست و  هفت میلیون و  یکصد و  هشتاد و  نه هزار ) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.1  1.5
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/10/09 3/99/26886 بدوي دیانتی  
شهدا- 

استقالل بن 
بست 10

3-3-10122-115-1-0-0 418

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از چهار به شش 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 2  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 125**--**
 مورخ 98/08/11 به صورت ساختمان 3.5طبقه در4واحد مسکونی

باز یربناي 804.47مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري  می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

ساختمان فاقد اضافه بنا می باشد اما با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده **--**
=موارد تخلف به شرح زیر مشاهده گردید

توسعه بنا مازاد بر تراکم به صورت سایبان فلري جهت تامین پارکینگ به مساحت **--**
 0.7مترمربع

کاهش سطح راه پله و اسانسور به مساحت 0.39مترمربع در طبقه همکف تا سوم در **--*
مجموع 1.56مترمربع (عرض موجود باکس پله بیشتر از 1.1متر)

 توسعه زیرشیروانی به صورت توسعه انباري ها به مساحت 5.84مترمربع**--**
افزایش تعداد واحد ها از 4 به 6 واحد مسکونی (طبقه دو م و سوم از یک به دو **--**

واحد افزایش یافته است)
افزایش طول درب ماشین رو به طول 1متر( از 6 متر به 7متر ) که تاثیري در **--**
پارکینگ ها ندارد اما با توجه به عدم تامین پارك حاشیه اي در پروانه  تاثیري در پارك 

.کوچه ندارد
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد.(پارکینگ 1و6 با تزاحم مورد تایید است)**--**
مساحت فضاي سبز جهت تامین پارکینگ از 25.1مترمربع مجاز به 10مترمربع **--**

.کاهش یافته است و 15.1 مترمربع کسري فضاي سبز دارند
.23.14مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز  براي 6 واحد دارند**--**

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.سطح اشغال همکف از 74.19% در زمان پروانه تغیري نکرده است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

418

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 باب مغازه بدون مجوز شهرداري، با توجه به محتویات پرونده و 
اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین 
ارزش سرقفلی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-169142 مورخ 99/09/01 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تایید استحکام بنا دارد و با توجه به نظریه 
کارشناس رسمی به شماره ش ر-185668-99/09/24 که داللت بر تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1،895،400،000 ریال دارد، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 379,080,000

(سیصد و  هفتاد و  نه میلیون و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 42.12  0
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/10 3/99/26891 بدوي بلوار امام 
علی کوي 
زمان نبش 
بلوار امام 
علی

3-1-10205-718-1-0-0 419

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید  احتراماً
با توجه به  گزارش غیابی صورت گرفته که منجر به تصمیم شماره 23093  مورخ  -

98/06/17   و همچنین تصمیم شماره 24365  مورخ 98/11/16  اعضاي محترم کمیسیون 
 , ماده صد  گردید

اکنون با توجه به مراجعه متقاضی و ارائه مدارك مورد نیاز گزارش اصالحی بشرح  زیر   -
 . تقدیم میگردد

مکان مورد بازدید برابر فروشنامه ارائه شده بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 43.80  -
 ,  متر مربع

وضع موجود  مشتمل بر یک باب مغازه با اسکلت بتنی و قدمت سال احداث 1397    -
 . میباشد که بدون مجوز شهردراي احداث گردیده است

 . طبق نقشه برداري ارائه شده مساحت موجود بسطح 42.12 متر مربع با 100% پوشش است -

 قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري  مسکونی -
 . اعیان خارج از تراکم است -

 . داراي یک واحد کسري پارکینگ -
 . بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 1457  فاقد عقب نشینی

 . مراتب جهت صدوردستور تقدیم میگردد -

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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  673,066,800(ششصد و  هفتاد و  سه میلیون و 
 شصت و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 89.03  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/06 3/99/26919 تجدید 
نظر

کردمحله -  
ایزددوست  
ایزددوست

3-2-10145-79-1-0-0 420

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/138 به تاریخ 98/09/02 به صورت 5.5 طبقه و در 15 واحد مسکونی 

با زیربناي 2282 مترمربع می باشد
داراي گواهی عدم خالف به شماره 589842 به تاریخ 99/04/18 در مرحله سقف اول و  *-*

 بدون افزایش بنا می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 2.26 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع به سطح به سطح 7.76 مترمربع ( هر طبقه به  -2

سطح 1.94 مترمربع )
اضافه بنا در طبقه پنجم در طبقه به سطح 75.53 متر مربع -3

 توسعه انباري در زیر شیروانی به سطح 1.14 متر مربع -4
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد   *--*
 بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 7.92 مترمربع می باشد   ( محاسبات درآمدي )

توسعه راه پله به بام به سطح  2.34 متر مربع -5

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف  می باشد
 تخلف زیر بنایی کمتر از 5% کل زیر بنا پروانه می باشد *-*

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
جانمایی پارکینگ برابر پروانه صادره می باشد و داراي سوابق پرداخت پارکینگ  *---*

 تزاحمی - درامدي در زمان صدور پروانه می باشد
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 یک طبقه مازاد تشویقی ( طبقه چهارم ) +   R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  یک طبقه مازاد تشویقی ( طبقه چهارم ) +   R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  55 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.99 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  57.09

تراکم مجاز : 165 % +  99 % تشویقی ناشی از تجمیع  -------  مورد  *---------*
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% استفاده زمان پروانه 263.97 % ------- استفاده کنونی  276.42
 رعایت فضاي باز می گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*-------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص بناي مسکونی با توجه به قدمت بنا(1336) ضمن نقض راي بدوي قابلیت 
طرح و رسیدگی در کمیسیون را  ندارد.

ردتخلف 293.86  0
 

55000  , 1336 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/08 3/99/26927 تجدید 
نظر

شهدا ك  
شهید 
حسین 
 عظیمی

3-3-10097-2-1-0-0 421
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی ششدانگ عرصه و اعیان خانه(11**--**
 سهم)  به مساحت عرصه 600مترمربع

که وضع موجود مشتمل بر 7 دستگاه ساختمان ویالئی موروثی تو درتو  همگی با **--**
:ورودي مجزا و به شرح زیر میباشد

ساختمان اول در حد شمال به صورت دو باب مغازه به مساحت 46.1مترمربع فاقد **--**
فعالیت تابلو و بالکن با مصالح بلوکی و سربندي شیروانی  (فاقد راه دسترسی به حیاط 

 پشت)
ساختمان دوم یک دستگان اعیان  ویالئی به مساحت اعیان 85.22مترمربع مصالح **--**

 بلوکی و سربندي شیروانی
ساختمان سوم یک دستگان اعیان  ویالئی به مساحت اعیان 58مترمربع مصالح **--**

 بلوکی و سربندي شیروانی
ساختمان چهارم یک دستگان اعیان  ویالئی به مساحت اعیان 54مترمربع مصالح **--**

 بلوکی و سربندي شیروانی
ساختمان پنجم مشتمل بر یک باب مغازه به مساحت 29مترمربع   و اسکلت بلوکی **--**

.که در سال 98 بدون مجوز در حال تعمیرات اساسی بود
ساختمان ششم یک دستگان اعیان  ویالئی به مساحت اعیان 57مترمربع که از **--**

بابت آن داراي پرونده در آمدي به شماره 684/3 می باشد.(قدمت سال 71)
ساختمان هفتم یک دستگان اعیان  ویالئی به مساحت اعیان 96.64مترمربع با  **--**

مصالح بلوکی و سربندي شیروانی
.کلیه اعیانات    می باشد و فاقد مجوز در شهرداري می باشد**--**

از بابت کلیه اعیانات به جز ساختمان ویالئی شماره ششم فاقد سابقه در شهرداري **--**
 می باشد وبا مصالح بلوکی و سربندي شیروانی احداث گردیده

با توجه به خط پروژه شماره 1169 و طرح تفضیلی کال در مسیر خیابان 30 متري **--**
.آتی قرار دارد

کاربري در طرح تفضیلی قدیم و جدید مسیر خیابان**--**
%سطح اشغال موجود ملک 69.97**--**

.با توجه به ضوابط قدیم کسري پارکینگ  ندارند**--**
 .مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

در حال حاضر با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 26682مورخ **--**
99/09/03در خصوص قدمت احداث بنا و ادعاي مالک در خصوص احداث اعیانات در سال 

1336 
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با توجه به بازدید محل و ارائه سند مالکیت دفترچه اي  که در سال 36 صادر **--**
گردیده  است و به صورت ششدانگ مقر و محوطه خانه می باشدو ارائه استشهادیه محلی 

.ارائه شده قدمت اعیانات سال 1336 تعیین می گردد
.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز در حد تراکم مجاز ، با عنایت به محتویات پرونده و 

مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با 
توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 

198218 مورخ 1399/09/29 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

40,399,200(چهل میلیون و  سیصد و  نود و  نه هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 130.32  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/02 3/99/26929 بدوي میدان امام 
حسین 

شهرك صبا 
انتهاي ك 
پنجم ( 
شهید 
یعقوبی) 
جنب 

ساختمان 
یاس 8

3-2-10257-66-1-0-0 42
2

در خصوص احداث بناي بدون مجوزمازاد 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 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 87,559,500(هشتاد و  هفت میلیون و  پانصد و  پنجاه و  نه هزار و  
پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.83  1.5
 

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

کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 78.17 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه 77.30مترمربع **--**
.مشتمل بر ساختمان یک طبقه بر روي پیلوت می باشد

در زمان بازدید طبقه اول در مرحله بهره برداري و طبقه همکف نیمه کاره می   **--**
.باشد

زیر بناي طبقه همکف 72.35مترمربع می باشد.(از این مقدار 10مترمربع راه پله)**--**
طبقه اول در یک واحد مسکونی با زیربناي 76.80مترمربع که از این مقدار 4.45**--**

.مترمربع کنسول غیر مجاز  بتنی  به سمت معبر می باشد
112قرار r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**

(%دارد.(100-75
بنابراین در طبقه همکف  57.97مترمربع مساحت پیلوت و راه پله داخل تراکم می **--**

.باشد و 14.38مترمربع مازاد بر تراکم می باشد
از مساحت مسکونی در طبقه اول  72.35مترمربع داخل تراکم و 4.45مترمربع **--**

کنسول غیر مجاز با ارتفاع 3متر و عرض 85سانتیمتر به سمت معبر موجود 10متري مازاد بر 
.تراکم می باشد

.سطح اشغال موجود ملک 93.60%می باشد**--**
.می باشد r112 کاربري عرصه**--**

با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه ملک مذکور در کاربري مسکونی قرار دارد و **--**
براي ملک مذکور در طرح جدید کوچه اي تعریف نگردیده و بدلیل نسقی بودن قابل طرح در 

.کارگروه خط پروژه نمی باشد
.وضع موجود کوچه حد جنوب 10متري می باشد**--**

در حال حاضر با توجه به نیمه کاره بودن همکف و عدم احداث سوئیت رعایت یک **--**
.واحد پارکینگ می گردد

.ساختمان با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 95 می باشد**--**
در حد شمال عمق متوسط حیاط خلوت 95سانتیمتر می باشد که 1.05متر از **--**
حداقل عرض کمتر و به مساحت حدود 5مترمربع عدم رعایت عرض حیاط خلوت دارد 
.بنابراین  در طبقه اول مشرف به پالك مجاورکه وضع موجود زمین بایر است می باشد

مراتب جهت حفاري گاز به طول 8متر خاکی و 2متر بستر اسفالت به حضور تقدیم **--**
.میگردد

با توجه به تصمیم شماره 25245مورخ 99/04/22 کمیسیون ماده صد مبنی بر رفع **--**
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 اشرافیت و اصالح نقشه با توجه
با بازدید انجام شده مالک راسا اقدام به حلب کوبی دیوار در دو ارتفاع 3متر و 6متر **--**
نموده است که اشرافیت به پالك همجوار رفع گردیده است.(در عکس و نقشه ها منعکس 

شده است)
.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**

 با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري  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 و با توجه به نظریه کارشناس 
رسمی در خصوص بررسی اصول سه گانه به شماره98369مورخ 99/5/29 و دعوت 

مالک ،  مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه 
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 784,796,000(هفتصد و  هشتاد و  چهار 

میلیون و  هفتصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 126.58  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/08 3/99/26930 رسیدگ
ي 

 مجدد

رشت بلوار 
امام کوچه 
عاشوري 
وحدت 2 
سیکاس 6

3-3-30278-115-1-0-0 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 2برابر ارزش معامالتی 

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

جریمه 50  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احترامادر اجراي تصمیم مورخ 99/08/25 کمیسیون محترم ماده صد  مکان ارائه شده توسط 
متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه حدود  66/45 مترمربع می باشد 

که
مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث بنا بصورت یکباب ساختمان مسکونی دو طبقه در دو  
ودحد مسکونی را نموده که عملیات ساختمانی آن  با قدمت سال 1397 ابه اتمام رسیده 

 وزیربناي
 : آن شامل

همکف بصورت یک واحد مسکونی  بسطح 63/29 مترمربع که از این مقدار بسطح   *----*
14/11 متر مربع بصورت راه پله و پیلوت می باشد و مقدار واحد مسکونی کمتر از حد نصاب 

 حداقل یک واحد (مقدار 60 متر مربع) می باشد
طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی  بسطح 63/29 مترمربع می باشد *-----*

(آموزشی تثبیت   S213 با عنایت به طرح تفصیلی و قرار گرفتن ملک درپهنه *------*
شده) کل  بناي احداثی  بسطح 132/9  مترمربع مازاد برتراکم می باشد . وبراي دو واحد 

مسکونی کسري دو واحد پارکینگ مسکونی
دارند همچنین  بازشوي درب لنگه اي به سمت کوچه بوده که می بایست اصالح گردد و  

براساس نظریه پیوست واحد محترم نقشه برداري با توجه به نسقی بودن و نوع کاربري ملک 
. تهیه خط پروژه امکان پذیر نمی باشد

همچنین درخصوص شکایت موجود درپرونده  شخصی مدعی مالکیت چندین جریب از  
اراضی همجوار واز جمله همین ملک بوده که بنا به اظهارات شاکی که درج درپرونده گردیده 

.در دادگاه درحال بررسی می باشد
ضمنا عرض حیاط خلوت و مساحت نورگیررعایت نگردیده و عرض موجود بجاي  *-----*

2 متر 90 سانتی متر (مساحت نورگیر بجاي 12 متر مربع 3/16 متر مربع )است
در محل متقاضی با دیوار چینی در جلوي دیوار مقابل پنجره  اقدام به رفع  *-----*

اشرافیت نموده است
.مراتب جهت دستورات بعدي بحضور ایفاد می گردد 
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات اول الی سوم راي بدوي به استناد تبصره دو 
ماده صد قانون شهرداریها و جریمه به مبلغ 527,923,200(پانصد و  بیست و  هفت 

میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال تایید میگردد.

جریمه 78.56  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/06 3/99/26949 تجدید 
نظر

 
کردمحله-ر
سالت-ك 
غالمعلی 
  زاده

3-2-10178-82-1-0-0 42
4

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی 
صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت احداث طبقه 
مازاد، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  3 به 2.5 برابر ارزش معامالتی 

به پرداخت جریمه به مبلغ  365,316,000(سیصد و  شصت و  پنج میلیون و  سیصد و  
شانزده هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 43.49  2.5
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/26 مورخ 98/03/19 در 3/5 طبقه 
( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 506/92 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 10/15 متر مربع می باشد *--*

در طبقه اول داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 22/47 متر مربع می باشد  *---*
توضیح اینکه بسطح 12/32 متر مربع از این مقدار بصورت کنسول غیر مجاز بسمت معبر و 

بسطح 1/72 متر مربع توسعه
در راه پله و مابقی در فضاي مفید واحد مسکونی است

در طبقه دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم  بمساحت 22/47 متر مربع می باشد  *---*
توضیح اینکه بسطح 12/32 متر مربع از این مقدار بصورت کنسول غیر مجاز بسمت معبر و 

بسطح 1/72 متر مربع توسعه
در راه پله و بسطح 2/24 متر مربع بصورت احداث انباري و مابقی در فضاي مفید واحد 

مسکونی است
طبقه سوم در پروانه صادره با طبقه دوم در یک واحد مسکونی بوده که در حال   *---*

حاضر بانضمام طبقه باالي خود (فضاي زیر شیروانی در پروانه) به یک واحد مجزا تبدیل شده 
 است توضیح اینکه تعداد واحد هاي

مسکونی از دو واحد به سه واحد افزایش پیدا کرده است همچنین داراي اضافه بنا در این 
طبقه بمساحت 22/47 متر مربع می باشد که بسطح 12/32 متر مربع از آن بصورت کنسول 

غیر مجاز بسمت معبر و بسطح 1/72
متر مربع بصورت توسعه در فضاي راه پله و مابقی از فضاي مفید مسکونی می باشد

انباري ها و فضاي راهرو در زیرشیروانی حذف و تبدیل به دوبلکس مسکونی  *-----*
:منظم به طبقه سه شده اند و با این توضیح در زیرشیروانی

فضاي زیرشیروانی تبدیل به طبقه مازاد شده است و بسطح 2/98 متر مربع در راه  *---*
پله توسعه بنا دارد و بسطح 16/16 متر مربع تبدیل راهرو و انباري به فضاي مسکونی و 

بسطح 24/35 متر مربع توسعه بنا انجام شده است
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 76/38% و سطح اشغال موجود برابر با %90/94  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
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پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 
.گردد

مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*
.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/04/21 تخلف مذکور را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*
حد نصاب فضاي سبز (بمقدار 10% عرصه) مطابق پالن رعایت می گردد و  *----------*

اجراي آن در زمان پایانکار ضروري است
ارتفاع همکف در زمان بازدید 3/40 متر بود (کاهش ارتفاع به 2/40 متر *-----------*

جهت پارکینگ در زمان پایانکار الزامی می باشد)
الزم به توضیح است عرض کنسول احداثی یک متر و حداقل ارتفاع  *------------*

.آن از معبر 3/40 متر می باشد
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور 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 2 به 1 برابر ارزش معامالتی ، 

مستنداً به تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه به مبلغ  
45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و 

اعالم می گردد . 

جریمه 25  1
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/06 3/99/26951 تجدید 
نظر

کسبخ  
چمران 
آرمان

3-1-10205-132-1-0-0 42
5

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 684,600,000
(ششصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  ششصد هزار ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 45.64  0
 

1800000  , 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 احتراماً مکان مورد بازدید بر اساس فروشنامه عادي  یک قطعه زمین غیر محصور و فاقد 
 اعیان بمساحت 47/10 متر مربع

که برابر فروشنامه و وضع موجود در محل ، ضلع شرق متصل به نهر فعال است که  برابر 
 استعالم شماره 161821 - 97/08/23 (ثبت دفتر شهردراي)

شرکت سهامی آب منطقه اي حریم نهر مذکور از منتهی الیه بستر یک متر اعالم گردیده 
. است

مطابق سوابق داراي مجوز دیوار گذاري در حدود اربعه ملک بشماره 516422-97/12/07 می 
باشد

حالیه مالک پس از اخذ مجوز مذکور  و دیوارگذاري اقدام به سربندي واحداث مغازه 
بمساحت45/64 متر مربع  و به ارتفاع 4/40 متر (بدون بالکن) در عرصه

زمین نموده است که برابر خط پروژه پیوست بشماره 1457 و جانمایی کروکی نقشه بردراي 
بر روي آن رعایت عقب نشینی از سمت بلوار 45 متري و حریم نهر می گردد

همچنین با توجه به کاربري مسکونی عرصه کل بناي احداثی بصورت مازاد بر تراکم می باشد 
و یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

مورد درخواست بررسی تخلفات صدراالشاره  می باشد
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد

42
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات اول تا سوم، هر طبقه به مساحت 0.04 مترمربع، 
توسعه راه پله به بام به مساحت 0.75 مترمربع، که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,057,600(سه میلیون و  

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

جریمه 91.  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/17 3/99/26971 بدوي بلوار شهید 
انصاري 
پشت 

فرمانداري 
خ فرهنگ 
ك شهید 
 شعاعی 3

3-2-10083-204-1-0-0 42
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/200 به تاریخ 97/12/26 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 502.01 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 0.04 متر مربع ك -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجوع به سطح 0.12 متر مربع ( هر طبقه به سطح 0.04  -2

 متر مربع )
 طبقه دوم وسوم به صورت دوبلکسی می باشد *-*

 توسعه راهرو راهه پله به بام به سطح 0.75 متر مربع -3
 تبدیل بخشی از بام شیروانی به  فضاي باز مشاعی به سطح 36.70 متر مربع -4

 داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 8.06 % تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه  *------*
% 77.89 % ------ استفاده کنونی  77.91

تراکم مجاز : 210 % + 24.18 تشویقی -------  مورد استفاده زمان پروانه  *---------*
% 233.66 % ------- استفاده کنونی  233.73

 رعایت فضاي باز  می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2/5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,022,764,000(یک میلیارد و  بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  

شصت و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 122.42  2.5
 

1220000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/22 3/99/26972 بدوي سه راه  
پاستوریزه-
فیض اله 
زاده-ك 
  بهار

3-3-10227-5-1-0-0 42
7

در خصوص  افزایش واحد،  نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی 
برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از شمول تبصره 
هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج به رد آن اظهارنظر می گردد (با افزایش واحد 
از دو به سه واحد موافقت می گردد که با توجه به سه واحد مسکونی ، کسري یک باب 

پارکینگ منتفی می گردد . .

ردتخلف 26  0
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/114 به تاریخ 98/07/14 به صورت 4.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 439.58 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *-*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *--*
اضافه بنا در همکف به سطح 22.26 متر مربع که از این مقدار به سطح 1.04 مترمربع  -1

احداث سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع به سطح 86.32 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

21.58 مترمربع )
توسعه انباري در زیرشیروانی  به سطح 13.84 متر مربع -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.84 مترمربع می باشد

 افزایش تعداد واحد ها از 2 به 4 -4

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
رعایت 3 واحد پارکینگ مسکونی  می گردد  *------*

 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *-------*
 یک طبقه مازاد تشویقی + R12 - کاربري مجاز : مسکونی *--*

 یک طبقه مازاد تشویقی + R12 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  70 % + 10 % تشویقی عقب نشینی-----  مورد استفاده  *------*

% زمان پروانه 65.16 % ------ استفاده کنونی  82.45
تراکم مجاز : 210 + 4030در صد تراکم تشویقی ناشی از عقب نشینی +%21  *---------*
تراکم تشویقی تجمیعی -------  مورد استفاده زمان پروانه 260.64 % ------- استفاده 

% کنونی  329.80
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
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باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی، 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-190196 مورخ 99/10/01 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 20,336,000(بیست میلیون و  

سیصد و  سی و  شش هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 65.6  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/08 3/99/26978 بدوي کمربندي 
خرمشهر 
کوي امام 
رضا بهار 

37
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در خصوص مازاد بر تراکم، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب  1.5  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 67,657,500(شصت و  هفت 
میلیون و  ششصد و  پنجاه و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 14.55  1.5
 

3100000  , 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  : گزارش اصالحی
 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 91.97 متر مربع می باشد *-*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی  و با  مصالح بتنی   *--*

 بدون سربندي تا این مرحله  می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *---*

 سال وقوع تخلف به سال 1399  می باشد *----*
  R112  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *------*

باستناد خط پروژه شماره 725 به سطح 4.50 متر مربع از ملک که به سطح 1  *------*
 متر مربع از اعیان و مابقی از عرصه در تعریض کوچه 8 متري اصالحی می باشد

ضمنا در حد شرق برابر طرح تفصیلی معبري تعبیه نشده است ، ولی در وضع  *-------*
 موجود معبر 6 متري می باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

 % سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 91.63 -1
همکف به سطح 65.60 متر مربع در حد تراکم و به سطح 14.55 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 1544941 به تاریخ 98/05/12 شرکت توزیع برق به 

حضور تقدیم می گردد
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري در حد تراکم  مجاز، با عنایت به 

محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 
تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی 

دادگستري به شماره 187451 مورخ 99.09.26 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 50,902,000(پنجاه میلیون و  نهصد و  دو هزار ) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 164.2  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/07 3/99/26979 بدوي بلوار 
خرمشهر 
انتهاي 

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

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

در خصوص احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز، با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 

تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 503,192,000(پانصد و  سه میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 81.16  2
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/07 3/99/26979 بدوي بلوار 
خرمشهر 
انتهاي 

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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت تقریبی 90  -

 . متر مربع
وضع موجود مشتمل بر ساختمان 2 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد مسکونی با اسکلت  -
بتنی و قدمت احداث سال 1399 که  بدون مجوز شهردراي  احداث گردیده  و عملیات 

 . ساختمانی در حد سفت کاري  است
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 93.83 متر مربع و اعیان  ؛ (عرصه  -

 بسطح 3.83 متر مربع بیشتر از فروشنامه است )
 . همکف بسطح 73.16 متر مربع  از مقدار فوق بسطح 15 متر مربع بصورت راه پله است -1

طبقه اول در یک واحد مسکونی بسطح 73.16 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 15 متر   -2
 . مربع بصورت راه پله است

طبقه دوم در یک واحد مسکونی بسطح 83.61 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 15 متر  -3
مربع بصورت راه پله و بسطح 10.45 متر مربع بصورت کنسول در ارتفاع 5.7 متري و عرض 1 

 . متر بسمت شارع است
 . راه پله به بام بسطح 15.43 متر مربع -4

 . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري - -
 . سطح اشغال مجاز  75 %  - طبقات 100 %  . - تعداد طبقه مجاز 2 طبقه روي پیلوت  -

. بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 703  فاقد عقب نشینی -
 .  % مورد استفاده ؛ همکف  77.97 %  - طبقات 167.07 -

 . همکف ؛  بسطح 70.37 متر مربع داخل تراکم و بسطح 2.79 متر مربع خارج از تراکم -
 . طبقات ؛ بسطح 93.83 متر مربع داخل تراکم و بسطح 78.37 متر مربع خارج از تراکم -
براي 2 واحد مسکونی  رعایت پارکینگ گردیده است . (ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  -

 نشده و جهت تامین پارکینگ نیاز به اجراي دو درب سواره است )
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در 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

4.39  0
 

650000  , 1389 عدم رعایت عقب نشینی 1399/10/08 3/99/26987 بدوي رشت 
کمربندي 
خرمشهر 
کوچه طالب 
سربازي 
انتهاي 

 کوچه دهم

3-3-10376-244-1-0-0 430

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 16,250,000(شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال 

صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

650000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت احداث بناي مازاد بر تراکم با ضریب 1برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

6,331,000(شش میلیون و  سیصد و  سی و  یک هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 9.74  1
 

650000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص احداث بناي بدون مجوز ، با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه هیات کارشناسی به شماره ش ر-187449
 مورخ 99/09/26 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري 

ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,410,850(دو میلیون 
و  چهارصد و  ده هزار و  هشتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 37.09  0.1
 

650000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه ارائه شده بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 52  متر  -

 , مربع
وضع موجود مشتمل بر ساختمان نیمه کاره با شناژ بتنی و قدمت احداث سال 1389  بوده  -

 . که در حال ادامه عملیات ساختمانی و در حال نازك کاري میباشند
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 53.85  متر مربع  و  اعیان بسطح  -

. 46.83  متر مربع میباشند
قرار دارد   -  بر اساس طرح قدیم در   R112 بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري -

 . کاربري مسکونی با تراکم کم قرار دارد
-   % طبقه مجاز 2 طبقه بر روي پیلوت - سطح اشغال مجاز 75  -

بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 595  و جانمایی کروکی نقشه بردراي , بسطح 4.39  -
متر مربع از عرصه (که حدود 2 متر مربع از اعیان است )  در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد

 . 
-    % سطح اشغال مورد استفاده  بکسر عقب نشینی  ؛  94.68 -

 .  بسطح 37.09  متر مربع داخل تراکم  و بسطح 9.74 متر مربع خارج از تراکم  -
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ -

 . مساحت عرصه کمتر از 74 متر مربع است -
 .اکنون درخواست استعالم اداره آب و فاضالب  جهت دریافت انشعاب را دارند -

 . مراتب جهت صدوردستور تقدیم میگردد -

430

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-178705 مورخ 99.09.15 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 بناي درحد ترکم   به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 80,146,080(هشتاد میلیون و  یکصد و  چهل و  شش هزار و  
هشتاد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 238.53  0.1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/13 3/99/26989 تجدید 
نظر

جانبازان -  
خ خرمشهر  
طالقانی - 
فرعی 
چهارم
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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 با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص احداث بناي مازاد بر تراکم  

به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,525,140,800(دو میلیارد و  پانصد و  بیست و  پنج 

میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 250.51  3
 

3360000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/10/13 3/99/26989 تجدید 
نظر

جانبازان -  
خ خرمشهر  
طالقانی - 
فرعی 
چهارم

3-3-10179-18-1-0-0 431

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 140.29 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت  و با  مصالح بتنی  *----*
  می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1397 می باشد *------*

   R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
 باستناد خط پروژه ، ملک فاقد عقب نشینی می باشد *------*

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 87.14 -1
همکف به سطح 98.20 متر مربع در حد تراکم و به سطح 24.05 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 348.56 -2

در طبقات اول و دوم  به سطح 140.29 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح   *-*
104.21  متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد

داراي 2 طبقه مازاد ( طبقه سوم به سطح 122.25 متر مربع و طبقه چهارم 122.25 متر  *--*
مربع که از این مقدار به سطح 32.15 متر مربع به صورت تراس روباز اختصاصی در طبقه می 

 باشد )
رعایت چهار واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
حیاط خلوت سراسري در حد شرق  به عمق 1.50 اجرا شده مه در این قسمت  *------*

 داراي  اشرافیت می باشد
تراس روباز در طبقه  چهارم فاقد اشرافیت به دلیل مجچاورت ان با دیوار  *-------*

ساختمان احداثی در مجاورت آن می باشد
 تراس مذکور داراي جان پناه به ارتافع 90 سانت می باشد *--------*

مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد
گزارش جهت صرفا محاسبه درآمدي
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/13 3/99/26990 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام  
رضا  انتهاي 
ك بشارتی  
سمت راست

 

3-3-10357-31-1-0-0 43
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت احداث بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

67,334,400(شصت و  هفت میلیون و  سیصد و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23.38  2
 

1440000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-187455 مورخ 99/09/26 مبنی بر تایید 

استحکام بنا ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداریها براي 
احداث بناي در حد تراکم با اعمال ضریب 0.1 ارزش معامالتی و جریمه به مبلغ 

19,952,640(نوزده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار و  ششصد و  چهل) ریال صادر 
و اعالم میگردد. 

جریمه 138.56  0.1
 

1440000  , 1391 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه  شده توسط متقاضی بصورت  یک باب خانه نسقی  برابر خط ***--**
عادي به مساحت  عرصه  98/8 مترمربع (دوفروشنامه عادي)

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه موجود 90.47**--**
  مترمربع می باشد که از بابت  اعیان به مساحت 58/71 مترمربع

ویک واحد کسري پارکینگ داراي   صورتجلسه مورخه 92/5/5 کمیسیون ماده **--**
 صد محکوم به تخریب بنا گردیده

در حال حاضر با توجه به راي دیوان عدالت اداري مبنی بر فسخ دادنامه شعبه **--**
 بدوي و صدور راي مجدد در همان کمیسیون با توجه به تصمیم

کمیسیون ماده صد مبنی اعالم تاریخ تصویب طرح تفضیلی جدید و استعالم در **--**
:خصوص باقی بودن ملک در مسیر خیابان گزارش به شرح زیر ارائه می گردد

وضع موجود یک دستگاه ساختمان دو طبقه در دو واحد مسکونی با اسکلت بتن **--**
 آرمه   و قدمت سال 91 می باشد

طبقه همکف مشتمل بر پیلوت به مساحت 13.63مترمربع راه پله یک طرفه به **--**
مساحت 4.8مترمربع و یک باب سوئیت به مساحت 69.85مترمربع می باشد

طبقه اول 73.66مترمربع که از این مقدار 2.95مترمربع کنسول غیر مجار به سمت **--**
.معبر با ارتفاع 3.5متر و عمق متوسط 67.5سانتیمتر می باشد

قرار دارد  R112 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
100-75)%) 

با توجه به خط پروژه شماره 1636 فاقد عقب نشینی از بن بست 6متري حد شمال **--**
.می باشد

بنابراین 67.85مترمربع مساحت پیلوت و راه پله در همکف داخل تراکم و مابقی به **--**
.سطح 20.43مترمربع مازاد بر تراکم می باشد

طبقه اول به سطح 70.71مترمربع داخل تراکم و کنسول غیر مجاز  به سطح 2.95**--**
مترمربع مازاد بر تراکم در معبر 6متري

.دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
در حد جنوب عرض حیاط خلوت کمتر از 2متر می باشد(1.10متر اما با توجه به رها  **--**

سازي بحشی از عرصه در آن حد فاقد اشرافیت می باشد)
در خصوص پرسش کمیسیون تاریخ ابالغ طرح تفضیلی سال 96 و در طرح جدید **--**

.می باشد  r112 ملک فاقد عقب نشینی و داراي کاربري
.مراتب با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به حضور تقد یم می گردد**--**

43
2
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت احداث بناي مازاد بر تراکم با ضریب 2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 53,548,000(پنجاه و  سه میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.درخصوص عقب نشینی اعالم 

شده مالک موظف به رعایت آن در هنگام نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 24.34  2
 

1100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/10 3/99/26991 تجدید 
نظر

بلوار مدرس 
 پشت آتش 
نشانی  ك 
نهم  ملک 
سمت چپ

3-1-10291-22-1-0-0 43
3

برابر نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/1030 مورخ 89/02/21 صرف 
اقدام به دیوار کشی و پی کنی تخلف محسوب نمی شود و از مصادیق ماده 100 قانون 

شهرداري نمی باشد

ردتخلف 3.14  0
 

1100000  , 1397 دیوار گذاري

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-183204 مورخ 99.09.22 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 بناي درحد تراکم  به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 8,126,800(هشت میلیون و  یکصد و  بیست و  شش هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 73.88  0.1
 

1100000  , 1399 بناي مسکونی در حد 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 و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 63,125,000(شصت و  سه میلیون و  یکصد 

و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

162500  , 1378
 , 1399

مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت 
به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 
معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 

دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 183204  مورخ 99/09/22 
ارزش سرقفلی به مبلغ 4.384.470.000  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 876,894,000(هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  هشتصد و  

نود و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 115.85  0
 

162500  , 1378
 , 1397

توسعه بناي تجاري
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مفروزي سال 77**--**
به مساحت عرصه 221.50مترمربع مشتمل بر یک باب خانه و محوطه

.که از بابت اعیانات فاقد سابقه در شهرداري می باشد**--**
با توجه به پالن معماري و نقشه برداري ارائه شده مساحت عرصه موجود 208.95**--**

:مترمربع می باشد که مشتمل بر اعیانات به شرح زیر می باشد
مغازه اول از حد جنوب  یک باب مغازه لوازم االتحریر به مساحت 12.28مترمربع **--**
فاقد بالکن داراي تابلو به ابعاد 1.5*2متر با قدمت سال 78(سرقفل به غیر واگذار گردیده 

است)
مغازه دوم از حد جنوب  با فعالیت ابزا یراق به مساحت 40.28مترمربع که 25.28**--**
مترمربع با قدمت سال 78 و در سال 97 بدون مجوز به مساحت 15مترمربع در جبهه شرقی  

.با مصالح بلوکی و سربندي چوبی توسعه داده شده است
مغازه سوم از حد جنوب  فاقد فعالیت به مساحت 50.13مترمربع که 15.13مترمربع **--**
با قدمت سال 78 و در سال 97 بدون مجوز به مساحت 35مترمربع در جبهه شرقی  با 
مصالح بلوکی و سربندي چوبی توسعه داده شده است(تبدیل مسکونی قدیمی به مغازه)

و این مغازه با دیوار بلوکی به طول 3.14متر طول از مسکونی مجزا گردیده است و **--**
.2.76مترمربع سرویس تجاري و 10.4مترمربع محوطه تجار ي دارد

ساختمان مسکونی  قدیمی در جبهه شرقی که در سال 99 تخریب و بدون مجوز با **--**
اسکلت فلزي به صورت ساختمان دو طبقه دوبلکسی در یک واحد با زیربناي همکف 50.92

 مترمربع و اول 47.3مترمربع
با توجه به ضوابط یک واحد کسري پارکینگ مسکونی بر اساس ضوابط جاري  و **--**
.یک واحد کسري پارکینگ تجاري بابت سه واحد تجاري بر اساس ضوابط قدیم دارند

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**
از بابت یک باب مغازه به صورت مجزي (مغازه ابزار یراق-به مساحت 100متر مربع **---**
به صورت غیابی داراي راي تخریب مطابق راي شماره 24987مورخ 99/03/12 می باشد)

با توجه به خط پروژه شماره 388 پیوست به مساحت 18.37مترمربع از کل ملک **--**
.در تعریض خیابان 16متري حد غرب و کوچه 8متري اصالحی در حد جنوب قرار دارد

از مساحت عقب نشینی فوق 1.23مترمربع از اعیان مغازه سوم (خالی)و6.44مترمربع **-**
 .از اعیان مغازه دوم(ابزار یراق)و 0.79مترمربع از اعیان لوازم تحریر می باشد

می باشد و سطح اشغال مجاز ملک 65% و  m114 کاربري ملک برروي طرح تفضیلی**--**
.سطح اشغال موجود ملک 76.98% می باشد

اعیان مسکونی احداثی 24.34مترمربع در طبقه همکف خارج از تراکم و 26.58**--**
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.مترمربع داخل تراکم و طبقه اول به مساحت 47.3مترمربع داخل تراکم می باشد
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

در خصوص اعتراض آقاي شهرام جعفرپور، نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي 
اصداري مذکور طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی 

و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداریها   ، با ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري 

جهت تعیین ارزش سرقفل  وفق مقررات  ، و وصول نظریه کارشناسی شماره 174846  
مورخ 99.09.08  ارزش سرقفلی به مبلغ 5.309.200.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا 
ضمن نقض راي بدوي حکم به پرداخت جریمه برابر یک پنجم ارزش سرقفل برابر 

نظریه مذکور به مبلغ 1,061,840,000(یک میلیارد و  شصت و  یک میلیون و  هشتصد و 
 چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 199.53  0
 

1020000  , 1397 احداث بناي بدون مجوز 1399/10/09 3/99/27003 تجدید 
نظر

بلوارمدرس  
روبروي 

پمپ بنزین 
جنب 

دیوارنیروي 
دریائی

3-1-10077-84-1-0-0 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند افرازي  صادره سال 1379 به صورت یک 
 باب خانه به به مساحت 198.60 متر مربع می باشد

برابر نقشه برداري عرصه ملک  به مساحت 199.33 متر مربع با همان ابعاد سند می  *-*
 باشد

ملک مذکور داراي پروانه نسقی صادره به شماره 51 به تاریخ 73/03/28 به صورت  *--*
 یک باب خانه ویالیی به مساحت 95.10 متر مربع می باشد
 حالیه عرصه ملک داراي سند افرازي  می باشد *-----*

از ملک به عنوان نمایشگاه اتومبیل ( کابوك ) مورد استفاده می گردد *------*
با توجه به نوع استفاده از ملک  ،رعایت پارکینگ تجاري می گردد *--------*

باستناد خط پروژه شماره 720 به سطح 19 متر مربع از عرصه ملک در  *---------*
 تعریض خیابان 51 متري می باشد

ضمنا در خصوص اعیان داراي سوابق گزارش و تصمییم کمیسیون ماده  *----------*
 صد به شماره 3/98/22658 به تاریخ 98/04/15 می باشد

مراتب پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد - شعبه 5 به شماره 3/98/23210 به تاریخ 
978/07/08 و  جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----------*
با توجه به تصمیم اعضا محترم شعبه 5 کمیسیون ماده صد به شماره 3/98/23878 به  

تاریخ 98/10/02 ،  مبنی بر اصالح گزارش و قید شدن فضاي باز تجاري در کاربري ها و فرم 
 تحلیل خالف  ، اصالحیه صورت پذیرفته است

 فضاي باز تجاري به سطح 172.28 متر مربع *-*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

43
4

با توجه به محتویات پرونده و نظریه تکمیلی کارشناس رسمی بشماره 203838 مورخ 
99/10/18 مبنی بر تایید استحکام بنا ،به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
مالک را از بابت احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,117,860,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفده میلیون و  هشتصد و  

شصت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 360.6  1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/22 3/99/27005 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 

سردآب چاه 
کوچه سوم 
اول کوچه 
سمت چپ

3-3-10430-450-1-0-0 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  احتراماً
مکان مورد بازدید  برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 125 متر  -

 . مربع
وضع موجود مشتمل بر  ساختمان خالفساز بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد   -

مسکونی با سازه بتنی و قدمت احداث سال 1399 که بدون مجوز شهردراي احداث گردیده و 
 . عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري متوقف میباشد

بصورت غیابی داري راي تخریب از کمیسیون ماده صد بشماره 24868  مورخ 99/02/29   -
بابت اعیان بسطح 399 متر مربع میباشند که برابر نقشه معماري ارائه شده گزارش اصالحی 

 . بشرح زیر تقدیم میگردد
 . به دستور مقام محترم قضایی ساختمان پلمپ گردیده  است -

برابر نقشه معماري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 125.63 متر مربع  و اعیان بشرح زیر  -
 . است

طبقه  همکف بسطح 120.20 متر مربع (از مقدار فوق بسطح 12 متر مربع بصورتراه پله  -1
 است )

طبقه اول بسطح 120.20 متر مربع (از مقدار فوق بسطح 12 متر مربع بصورتراه پله است )  -2
 

طبقه دوم بسطح 120.20 متر مربع (از مقدار فوق بسطح 12 متر مربع بصورتراه پله است ) -3
 

 . زمین هاي کشاورزي قرار دارد  G213 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -
برابر نامه اداره آب بشماره 190186 مورخ 99/10/01 (ثبت دبیرخانه ) حریم نهر حد متصل  -
به معبر 1 متر اعالم گردیده که برابر خط پروژه پیوست بشماره 1149 فاقد عقب نشینی  و 

 . خارج از حریم نهر آب قرار دارد
 % سطح اشغال مورد استفاده 95.67 -

 . رعایت 2 واحد پارکینگ گردیده است -
 . با توجه به کاربري کل اعیان خارج از تراکم است -

عدم رعایت عرض حیاط خلوت و داراي پنجره مشرف به پالك مجاور است .(با عرض یک  -
 متر اجرا شده است )

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

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

حسب بررسی محتویات پرونده 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 179459 مورخ 99/9/15 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 1/848/000/000 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 

369,600,000(سیصد و  شصت و  نه میلیون و  ششصد هزار ) ریال در حق شهرداري 
صادر و اعالم می نماید .

جریمه 26.4  0
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/10/13 3/99/27006 تجدید 
نظر

فلسطین -  
زمینهاي 
  نهضت

3-2-10224-209-1-0-0 43
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 
قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 

میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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 194,494,000
(یکصد و  نود و  چهار میلیون و  چهارصد و  نود و  چهار هزار ) ریال عینا تأیید می 

گردد .

جریمه 31.37  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  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی  شماره 3/97/70  مورخ 97/06/03   و  - - 
پروانه اصالحی بشماره 519089  مورخ    98/03/27  بصورت 2.5  طبقه در یک  واحد 

 مسکونی (دوبلکس)  و یک باب انباري  در زیرشیروانی
با زیربناي   کلی 335.86   متر مربع   مربع صادر گردیده است   .عملیات ساختمانی در   - -
مرحله نازك کاري بوده  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه 

:بشرح ذیل میباشند
 % تراکم  مورد استفاده زمان پروانه   همکف  70 %   - - طبقات  140  - -

  % مورد استفاده   - همکف 70.40 %   - - طبقات  178.11 -
 تبدیل پیلوت به تجاري (مغازه ) بسطح 26.40  متر مربع  . (ارتفاع مغازه 2.75 متر )  -1
افزایش بنا در مجموع همکف و طبقات اول و دوم بسطح  1.80  متر مربع  (هر طبقه  - 2

   بسطح  0.60  متر مربع )
احداث طبقه مازاد بر طبقات مجاز  بصورت یک چشمه اتاق  منظم به واحد مسکونی    -3

 . بسطح 29.57  متر مربع  واقع در زیرشیروانی
  . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري  - -
 . دو واحد پارکینگ مسکونی رعایت شده - -

 . فضاي باز رعایت گردیده است -
 . رعایت ارتفاع 2.40  متر پیلوت در زمان پیلوت الزامیست -

 . فاقد گزارش تخلف  ناظرین ساختمان - -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  - -

مراتب با توجه به تصمیم شماره 24697 مورخ 99/02/15  اعضاي محترم کمیسیون ماده    -
 . جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970903300692 مورخ 1399/02/06 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب 
نظریه کارشناسان رسمی دادگستري طی شماره 168972 مورخ 1399/08/29 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و امالك مجاور (مسکونی) مورد 

تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی ، ضرورتی بر قلع 
بنا احراز نمیگردد که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه معادل 1 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1393 نسبت 
به مساحت 92/78 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 146,614,000(یکصد و  چهل 
و  شش میلیون و  ششصد و  چهارده 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 92.78  1
 

700000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/13 3/99/27008 رسیدگ
ي 

 مجدد

پیرکالچاي 
.خ دکتر 
شریعتی 
-بن بست 
18 متري 
نوري -بن 
بست فواد

3-1-10300-202-1-0-0 43
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 227 متر 

 . مربع
طبق نقشه بردراي ارائه شده مساحت موجود عرصه 227.33 متر مربع مشتمل بر  یک باب 
خانه یک طبقه بمساحت حدود 69.28 متر مربع با مصالح سنگ بلوك و قدمت نصب کنتور 

 . 1393/10/30 که بدون مجوز احداث گردیده که در زمان بازدید خالی از سکونت بود
 . سایبان جهت پارکینگ در محوطه بمساحت 21 متر مربع 

 . فاقد کسري پارکینگ
پارك هاي منطقه اي و محله اي و در صورت توافق   G113 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري

 . قرار دارد و اعیان خارج از تراکم است  R111 با شهردراي
برابر خط پروژه پیوست بشماره 651 در ضلع غرب بدلیل نسقی بودن ملک و تعریف نشدن 
کوچه در طرح تفصیلی امکان پذیر نبوده و در ضلع شرق بسطح حدود 56.70 متر مبع از 
   . پالك (که حدود 2.5 مترمربع از اعیان است ) در تعریض خیابان 18 متري آتی قرار دارد

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
303,056,000(سیصد و  سه میلیون و  پنجاه و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 97.76  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/13 3/99/27010 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی (ع)  
نبش کوچه 
مینا یک  
جنب 

ساختمان 
مرتضی

3-1-10205-267-1-0-0 43
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 3 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
17,174,000(هفده میلیون و  یکصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 2.77  2
 

3100000  , 1395 تبدیل غیر مجاز

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 183640 مورخ 
1399/09/22 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول 3 گانه 

ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 51,599,500(پنجاه و  یک میلیون و  پانصد و  نود و  نه هزار و  
پانصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 166.45  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی براي کسري 2 

قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 180/48 متر 
 مربع مشتمل بر 2 باب مغازه فاقد بالکن با توجه به پالن معماري

ارائه شده  بمساحت هاي 34 متر مربع(حد جنوب) و 37 متر مربع(حد شمال) و پیلوت  
بمساحت 50/07 متر مربع می باشد (در حال حاضر ساختمان دو  طبقه

روي همکف) توضیح اینکه قبال بابت 2 باب مغازه فاقد بالکن بمساحت هاي 37/62 متر  
مربع و 18/7 متر مربع داراي رأي کمیسیون تجدید نظر طبق صورتجلسه

.مورخ  89/01/29 و پرونده در واحد خالف میباشند 
پس از آن از بابت دو باب مغازه بمساحت هاي 34/60 متر مربع و 33/63 متر مربع  و پیلوت 

 بمساحت 30/77 متر مربع طبق راي شماره 3/95/18761 مورخ
کمیسیون تجدید نظر ماده صد محکوم به پرداخت جریمه شده است 95/10/01

همچنین  با توجه به بازدید غیابی داراي راي تخریب غیابی بشماره 3/99/24945 
-99/03/12 از بابت ساختمان موجود دارند

مغازه ها  به ترتیب از حد شمال داراي تابلو از نوع  بنر به ابعاد حدود 3 در 1متر. و داراي 
و تابلو بنر به ابعاد حدود 3 در 1 مترCNG  فعالیت شغلی مر کز خدمات

و داراي فعالیت شغلی مکانیکی برومند  می باشد 
:حالیه با عنایت به بازدید از محل موارد زیر قابل ذکر است

توسعه بنا بصورت پیلوت در همکف   بسطح  حدود 22/07 متر مربع  که بسطح 8/04 متر - 1
مربع بصورت سایه کنسول می باشد  ضمنا بسطح 2/77 متر مربع تبدیل

غیر مجاز همزمانساز (سال 95) پیلوت به مغازه (افزایش مساحت مغازه) دارند 
احداث بنا  بصورت مسکونی  در طبقه  اول بسطح 121/07 متر مربع در حد سفت کاري -2

احداث بنا بصورت مسکونی  در طبقه  دوم بسطح 121/07 متر مربع در حد اسکلت-3
  داراي دو  واحد کسري  پارکینگ مسکونی -4

ارتفاع پیلوت حدود 4 متر می باشد -5
قسمت پیلوت داراي کرکره بسمت معبر است که در زمان بازدید خالی بود شایان ذکر  -6

است قبال مالک از آن بصورت مغازه استفاده می کرده است
ولی در حال حاضر بعنوان پیلوت مورد استفاده قرار گرفته است

باستناد خط پروژه شماره 1383 پیوست فاقد عقب نشینی از  بلوار 45 متر امام علی (ع) -7
 در حد غرب بوده و در حد شرق نیز با توجه به طرح تفصیلی و خط پروژه

کوچه اي تعریف نگردیده است
سطح اشغال مجاز برابر با 70% و سطح اشغال موجود برابر با 67/63% می باشد-8

در زمان انجام تخلفات جدید می باشد  M114 کاربري ملک -9

43
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با توجه به ضوابط شهرسازي و رعایت حداقل فاصله دو متر از محل بازشو تا ملک مجاور  -10
فاقد اشرافیت به پالك مجاور است

مراتب جهت پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد بشماره ش ر 146849-1399 -99/07/30 
.و صدور دستورات بعدي تقدیم می گردد

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 
قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر 

میگردد .

جریمه 25  2
 

1800000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/15 3/99/27019 رسیدگ
ي 

 مجدد

پیرکالچاي   
 اکی -کوچه 

سوم 
-سمت 
راست 
-انتهاي 
کوچه

3-1-10290-297-1-0-0 43
9

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9909970900701885 مورخ 1399/05/13 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 161505 مورخ 1399/8/20 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري ، اصول فنی ، بهداشتی و امالك همجوار مسکونی مورد 

تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی ، ضرورتی بر قلع 
بنا احراز نمیگردد که ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها راي به جریمه معادل 1.25 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1394 در 
خصوص (بناي مسکونی ، سرویس بهداشتی و سایبان) جمعا به مساحت 107.7 متر 

مربع به مبلغ 378,363,250(سیصد و  هفتاد و  هشت میلیون و  سیصد و  شصت و  
سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه 

مالک شکایتی نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل 
رسیدگی می باشد .

جریمه 107.7  1.25
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
 مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 103 متر مربع -
وضع موجود مشتمل بر ساختمان یک اشکوبه با اسکلت و سقف بتنی با قدمت سال 1394  -

 . که در حال بهره برداري می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 107/70 متر مربع است که بسطح   -

 . 4/70 متر مربع بیشتر از فروشنامه ارائه شده است
وضع موجود شامل اعیان بسطح 97/19 متر مربع بانضمام سایبان چوبی در محوطه حیاط  -

بمساحت 10/51 متر مربع
 % سطح اشغال مورد استفاده 100 -

 . داراي یک واحد کسري پارکینگ  -
(زمین هاي کشاورزي )  قرار دارد و کل   G213 بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري -

 . اعیان خارج از تراکم است
بر اساس طرح تفصیلی زمان وقوع تخلف در کاربري حریم و بخشی در مسیر خیابان بوده   -

 . است
بر اساس نظرییه واحد محترم خط پروژه (ضمیمه پرونده) امکان طراحی خط پروژه و اظهار  -

.نظر در خصوص عقب نشینی تا ارائه سند مالکیت میسور نمی باشد
مورد درخواست  بررسی و رسیدگی به تخلفات مذکور می باشد  -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم می گردد -

43
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 23.74 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم هر طبقه به مساحت 20.14 مترمربع، تبدیل آفتابگیر به بناي مفید در هر یک از 

طبقات اول تا سوم به مساحت 3.6 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 7.01 
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 1,046,598,000(یک میلیارد و  چهل و  شش میلیون و  پانصد 
و  نود و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 101.97  2
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/18 3/99/27028 بدوي خیابان  
شهدا  

کوچه نوري 
پشت ایران 
خودروحسی

ن پور

3-3-10098-13-1-0-0 440
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 136**--**
 مورخ 98/08/29 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 6واحد مسکونی

باز یربناي 809.8مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري می باشد **--**
 و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 99 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 31.17مترمربع در طبقه همکف (از این مقدار **--**
7.43مترمربع سایبان همگن با سازه اصلی جهت تامین پارکینگ می باشد)

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم  و سوم هر کدام  به مساحت 20.14**--**
مترمربع (مجموع 3 طبقه 60.42مترمربع )

تبدیل غیر مجاز  3.6مترمربع تراس مسقف (به صورت آفتابگیر مازا د بر سطح **--**
(اشغال درپروانه )به فضاي مفید واحد مسکونی در مجموع سه طبقه 10.8مترمربع

تبدیل غیر مجاز پیلوت به مساحت 48.77مترمربع به دو باب مغازه فاقد بالکن  بر **--**
کوچه 12متري  در همکف با ارتفاع 3.2متر که در زمان بازدید فاقد فعالیت و در مرحله آجر 

.چینی بود
توسعه بنا در زیرشیروانی به سطح7.01مترمربع به صورت انباري بیشتر از 5متر  **--**

.مربع که از این مقدار  4.14مترمربع توسعه بنا می باشد
تا تایید سایبان اجرا شده در همکف 3واحد کسري پارکینگ (2واحد تجاري +یک **--**
واحد مسکونی) دارند در صورت جریمه مساحت سایبان یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 

.منتفی و دو واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت
مساحت فضاي سبز برابر پروانه رعایت می گردد ( در زمان بازدید اجرا نشده اما در **--**

(نقشه ارائه شده است
.25.48مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند**--**

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.در زمان بازدید دیوار گذاري نشده بود تا درخصوص عقب نشینی اظهارنظر گردد **--**

.سطح اشغال همکف از 65.89% در زمان پروانه به 77.23% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 21.91 مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول به 
مساحت 4.22 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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 41,808,000(چهل و  یک میلیون و  هشتصد و  

هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 26.13  2
 

800000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/24 3/99/27030 بدوي پیرکالچاي  
خ مدرس 
میدان امام 
  حسین

3-2-10260-62-1-0-0 441

  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
 

800000  , 1374 تجاوز به معابر عمومی

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 83 مورخ 74/05/21 در 1/5طبقه ( با 
 .احتساب یک واحد  مسکونی ) به زیربناي 93/20 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حدبهر برداري بوده و  برابر پالن معماري  ارائه شده توسط متقاضی 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 21/91 متر مربع می باشد *--*
در طبقه اول داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 4/22 متر مربع می باشد *---*

فاقد کسري پارکینگ است *----*
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 67/76 % و سطح اشغال موجود برابر با %91/701  *----*
می باشد

باستناد خط پروژه شماره 2533 پیوست بمساحت 7 متر مربع از ملک(مشتمل بر *----*
اعیانات احداثی) در مسیر تعریض معبر 8 متري حد غرب قرار دارد

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت  استعالم موقعیت مکانی ملک را دارند 
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,081,785,600(یک میلیارد و  هشتاد و  یک میلیون و  هفتصد و  
هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 160.98  2
 

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

1399/10/22 3/99/27031 بدوي بلوار  
مدرس 

نرسیده به 
نیروي 
دریایی  
کوچه 
 شرافت

3-1-10349-6-1-0-0 44
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/54 - 98/04/19  با احتساب   -
یک طبقه تشویقی بصورت 4  طبقه  بر روي پیلوت  در 8  واحد مسکونی بهمراه انباري در 

  زیرشیروانی  با زیربناي
کلی 1039.03 متر مربع ,  با  سایبان  در همکف جهت تامین پارکینگ بسطح 12.11 متر    -

.  مربع و همچنین دو واحد پارکینگ متزاحم  صادر گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 60% مورد استفاده 59.31  %  -    -       -

  % -   طبقات  ؛   240  %  مورد استفاده  237.26
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  اتمام سربندي و اسکلت بوده و برابر نقشه برداري ارائه    - -
:شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  67.69%  -   تراکم طبقات  ؛  270.77   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  14.86  متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا چهارم  بسطح  107.88  متر مربع (هر  -2
 طبقه بسطح 26.97 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف   4.63  متر مربع و طبقات  -4
 اول تا چهارم  هر کدام  4.62 متر مربع . (مجموعا 23.11 متر مربع )

اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 15.13 متر مربع .   (از مقدار فوق بسطح 5.08 متر مربع  -5
 . بصورت انباري بیش از 5 متر مربع است ) همچنین داراي یک باب انباري مازاد میباشد
---------------------------------------------------------
 رعایت پارکینگ گردیده است . (برابر پروانه صادر داراي دو واحد پارکینگ با تزام ) -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 .  بسطح 9.11 متر مربع کسري فضاي باز -

 . بسطح 4.20 متر مربع کسري فضاي سبز -
 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

44
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1399/11/08 3/99/27034 بدوي سرچشمه  
 فلسطین

3-2-10183-5-1-0-0 44
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 306,028,800(سیصد و  شش میلیون و  بیست و  هشت هزار و  

هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 45.54  2
 

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

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 158**--**
مورخ 97/12/06 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 2واحد مسکونی (دو م وسوم دوبلکسی)
باز یربناي 392.02مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می **--**

 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 7.6مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم  هر کدام  به مساحت 7.6**--**
مترمربع (مجموع سه طبقه 22.8مترمربع )

توسعه  بناء در زیرشیروانی به مساحت 15.14مترمربع که از این مقدار 14.85  **--**
.مترمربع  به صورت توسعه انباري بیشتر 5مترمربع می باشد

تبدیل دو واحد مسکونی به سه واحد که از این بابت افزایش تعداد یک واحد **--**
.مسکونی دارند

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ بر اساس راه عبور 2متري)**--**
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**

پروانه 4مترمربع کسري حدنصاب فضاي سبز دارند)
.مساحت فضاي باز 21.1مترمربع کمتر از حد نصاب زمان پروانه می باشد**--**

داراي گزراش ناظرین ساختمان سازه و معماري به شماره هاي 5925 مورخ **--**
  98/06/05و3324مورخ 98/04/26

.سطح اشغال همکف از 75.92% در زمان پروانه به 82.34% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 188087  مورخ 1399.09.27  ارزش سرقفلی 

به مبلغ 2.163.000.000  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 
432,600,000(چهارصد و  سی و  دو میلیون و  ششصد هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 12.36  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/10/16 3/99/27057 تجدید 
نظر

خیابان 
شهدا  پشت 
مسجد پیر 
بوعلی  ك 
شهید 
  دوزنده

3-3-10184-14-1-0-0 44
4

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

راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 
367 به تاریخ 91/12/28 و گواهی پایان کار به شماره 333778 به تاریخ 95/05/10 به 

صورت 3 طبقه بر روي یک باب مغازه و در 6 واحد مسکونی با زیر بنا 783.36 متر مریع  می 
 باشد

:  مالکین طبقات دوم و سوم ( واحد هاي 4 و 5 ) به پالك هاي ثبتی *-*
( قطعه 5 مسکونی - 2 پاریکنگ  -1 انباري ) به مالکیت علیرضا عبدالهی  11738/90  -1

مرکیه
( قطعه 6 مسکونی - 8 انباري -  2 انباري -  7 پارکینگ ) به مالکیت سید  11739/90 -2

 یحیی حسینی
اقدام به تبدیل 2 باب انباري به مشاحت هاي 6.15  متر مربع 6.21 متر مربع را به یک باب 

مغازه فاقد بالکن تبدیل نموده اند
 برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد *---*

داراي رضایت نامه محضري از کلیه مالکین به شماره 360511 به تاریخ 99/04/10  *----*
 ثبت شده در دفتر خانه شماره 9 رسمی رشت می باشد

 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 184463 مورخ 
99/9/23 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی 
ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص کلیه تخلفات داخل 

تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 
0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,170,000(یک میلیون و  یکصد و  هفتاد هزار )  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 90  0.1
 

130000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/15 3/99/27060 بدوي جاده انزلی 
روبروي 
فرودگاه 

سرداب چاه

3-3-10518-24-1-0-0 44
5

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سند ارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی  
به مساحت 134.18  مترمربع  می باشد

 اعیان ملک مذکور باستناد فیش برق ارائه شده با قدمت سال 1375 می باشد *---*
خالفی مشاهده نگردید *-----*

 باستناد خط پروژه شماره 940 ، ملک فاقد عقب نشینی  می باشد  *-------*
برابر ضوابط ملک مشمول کسري پارکینگ نمی گردد *--------*

کاربري زمان احداث بنا - داخل محدوده قانونی و خارج از حریم و فاقد  *---------*
 . کاربري

: و بر همین اساس  R112 کاربري ملک برابر طرح تفصیلی *----------*
 % سطح اشغال مجاز 70 % ----- مورد استفاده : 67.07 *-*
 اعیان به سطح 90 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد

مالک درخواست دریافت  پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد *-----------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

ر-194935 مورخ 99/10/7وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی نسبت بمساحت 133/9 متر مربع 
بمبلغ 669,500(ششصد و  شصت و  نه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 133.9  0.1
 

50000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/15 3/99/27061 تجدید 
نظر

بلوار  
ولیعصر-هال

ل 
احمر-ابتدا
ي هالل 7 - 
  جنب پل

3-3-10515-5-1-0-0 44
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  با توجه به سند مالکیت  بصورت  ششدانگ 
 یکبابخانه  بمساحت عرصه 623 متر مربع می باشد

با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 614/56متر مربع است *----*
بدون کسب مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان ویالیی به زیربناي حدود  *-----*

133/9 متر مربع (به قدمت 1371) یکباب مغازه
با اسکلت بلوکی و بدون بالکن و فعالیت شغلی بمساحت 22/02 متر مربع (به قدمت 1371) و 

یک باب مغازه دیگر بمساحت 43/71 متر مربع
بدون بالکن و با فعالیت شغلی سوپر مارکت با قدمت سال  1388 نموده است  که در سال 96 
تعمیرات جزیی شده است که از بابت آنها هیچگونه مجوزي ارائه نگردید و در سیستم نیز 

 ثبت نشده است
با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است *------*

باستناد خط پروژه شمار941 پیوست بسطح 88/87 متر مربع از عرصه وضع  *-------*
موجود  ملک (حدود13/71 متر مربع از این مقدار از مغازه اول و بمقدار 16/80 متر مربع از 

مغازه دوم)
در مسیر تعریض معابر قرار دارد

سطح اشغال بنا 37/97% و سطح اشغال مجاز 60% می باشد *--------*
و در زمان ساخت بخش اعظم در کاربري  R112 کاربري حال حاضر ملک *--------*

فضاي سبز و باقیمانده در کاربري صنایع غیر مزاحم می باشد
از بابت مغازه ها محکوم به تخریب بنا و از بابت مسکونی محکوم به پرداخت *--------*

جریمه شده است (مطابق راي کمیسیون ماده صد بشماره 99/10/15-3/99/27061)
راي تخریب مغازه ها تا کنون اجرا نشده است*----------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد

44
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حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و میزان تخلف و توجها به 
رضایت نامه ثبتی از سایر مالکین مشاع ، 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 8,486,400(هشت میلیون و  
چهارصد و  هشتاد و  شش هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 4.42  2
 

960000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/20 3/99/27070 بدوي شرکت نفت  
آب و برق 
رسالت3

3-3-30220-60-1-0-0 44
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ، ساختمان احداثی داراي پروانه شماره **--**
59 به تاریخ 1388/03/18 به صورت ساختمان 4/5 طبقه در 7 واحد مسکونی با زیر بناي 

 526/48 متر مربع می باشد
.عملیات اجرایی به پایان رسیده و در حال بهره برداري است **--**

از بابت اضافه بنا در همکف و طبقات به مساحت 262/46 متر مربع ، سایه **--**
کنسول(در همکف) بمساحت 8/82 متر مربع  ، افزایش تعداد واحد ها از 7 واحد به 8 واحد 

  مسکونی
 فاقد کسري پارکینگ می باشد *-----*

در مرحله اتمام  سفت کاري داراي رأي کمیسیون تجدید نظر مورخ 89/6/15  *-------*
.و پرونده در واحد خالف میباشند

.پروانه ساختمانی فاقد اعتبار است  *--------*
از بابت موارد فوق داراي گواهی عدم خالف به شماره 601483مورخ 99/08/11می **--**

.باشد
در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی تایید شده نظام مهندسی  موراد **--**

:مغایرت به شرح زیر می باشد
احداث 4.42مترمربع بارانداز فلزي جهت تامین پارکینگ مازاد با قدمت سال 99 **--**

(به مساحت  2 مترمربع از بارانداز خارج از حداقل بعد 2متر حیاط خلوت قرار دارد)
در طبقات اول تا چهارم هر طبقه 1.28مترمبع اضافه بناي همزمانساز نسبت به راي **--**

کمیسیون دارند (5.12مترمبع در مجموع)
در طبقه همکف به مساحت 7.68مترمربع نسبت به مساحت ارسالی به کمیسیون **--**

.کاهش بنا همزمانساز دارند
. در مجموع به مساحت 2.56مترمربع بستانکار می باشد**--**

نماي حد غرب ایزوگام براق و حد شرق حلب براق می باشد که پروانه پیش از سال **--**
.91 و بخشنامه اجراي نماي جانبی می باشد

دیوار حائل بام به صورت آبرو معمولی اجرا گردیده است(پروانه پیش از سال 91و **--**
بخشنامه دیوار برفگیر)

.ساختمان فاقد راه پله به بام می باشد**--**
.در حال حاضر تقاضاي دریافت گواهی پایانکار را دارند**--**

44
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا برابر نظریه 

کارشناسی هیات پنج نفره کارشناسان رسمی بشماره ش ر-2011167 مورخ 99.10.15 
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 57,548,400(پنجاه و  هفت میلیون و  پانصد و  

چهل و  هشت هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 185.64  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/16 3/99/27075 تجدید 
نظر

شالکو  
دیانتی  - 
کوچه 

حسین نژاد

3-3-10038-5-1-0-0 44
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
سوم (طبقه ي مازاد بر طرح تفصیلی)  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها 
بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه 

بمبلغ 859,785,000(هشتصد و  پنجاه و  نه میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  پنج هزار ) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 92.45  3
 

3100000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
احداثی مازاد بر تراکم مجاز،  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 

568,602,000(پانصد و  شصت و  هشت میلیون و  ششصد و  دو هزار ) ریال در حق 
شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 91.71  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بصورت قطعه زمین نسقی با توجه به پالن نقشه 
       برداري ارائه شده بمساحت 109/20 متر مربع می باشد

:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است
وضع موجود شامل ساختمان در حال احداث بدون مجوز در زمان بازدید بصورت  *...*

ساختمان سه  طبقه در سه واحد مسکونی با اسکلت بتن آرمه و قدمت احداث سال 98  در 
:حد سفت کاري  با مشخصات مندرج در جدول کاربري می باشد که

باستناد خط پروژه شماره 664  پیوست  رعایت عقب نشینی می گردد*...*
با توجه به ضوابط جاري تا این مرحله  فاقد کسري پارکینگ (تایید نهایی پس از اجراي  *...*

کامل ساختمان وزمان پایانکار)
سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود 84/66% می باشد *..*

و مساحت زمین  طبقه سوم بصورت طبقه   R112 با توجه به طرح تفصیلی و کاربري *....*
مازاد می باشد

داراي گزارش جاري تخلف ساختمانی 518938-97/11/15 می باشد *..*
حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد

مراتب جهت  پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد و انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد  *
.می گردد
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 8,437,500(هشت میلیون و  چهارصد و  سی و  هفت هزار و  

پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

225000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/08 3/99/27076 بدوي بلوار  
مدرس 

میدان امام 
حسین  

زنبق اصلی 
-  فرعی 
اول

3-2-10260-12-1-0-0 44
9

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
 

225000  , 1379 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 اول با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 9,679,500(نه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  نه هزار و  پانصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.68  1.5
 

225000  , 1379 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی نسقی بشماره 227  - 1379/06/28  بصورت   -

  دوبلکس بر روي کرسی  در یک واحد مسکونی با زیربناي
کلی 116.55 متر مربع  مربع صادر گردیده  پس از آن نیز داراي پروانه اصالحی بشماره    -
17424 مورخ 88/03/10  با زیربناي 179.40 متر مربع بصورت دو اشکوبه (یک طبقه بر روي 

 کرسی و پیلوت ) بصورت دوبلکس در یک واحد مسکونی
 . دریافت نموده اند -

پس از آن اقدام به دریافت سند مالکیت با عرصه بسطح 149.75 متر مربع  نموده اند -----
 . 

 . عملیات ساختمانی باتمام رسیده و تاکنون پایانکار دریافت نگردیده است   - -
:برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند  - -

 %  سطح اشغال موجود  همکف ؛  58.01  %  -   تراکم طبقات  ؛  103.48   ------  
 . افزایش بنا در همکف بسطح 23.72 متر مربع  -1
 . افزایش بنا در طبقه اول بسطح 4.96  متر مربع -2

 . افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از یک به دو واحد -
. داراي یک واحد کسري پارکینگ -

---------------------------------------------------------
 . برابر خط پروژه پیوست بشماره 2533 فاقد عقب نشینی - -

  . مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

44
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی مازاد بر تراکم به مساحت 34/6 متر مربع  با ضریب 3 

برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 321,780,000(سیصد و  بیست و  یک میلیون و  
هفتصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 34.6  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/22 3/99/27080 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار مدرس 
پشت میدان 
بار آزادي 
کوچه 
آقاجانی 
انتهاي 

 فرعی یک

3-1-10309-435-1-0-0 450

شهرداري طبق ضوابط ومقررات خود عمل نماید.  ردتخلف  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  و دادنامه دیوان عدالت اداري ،  به شرح احداث بناي 
مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 72/54 مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع 

تخلف را دارد اما با توجه نظریه  کارشناس رسمی دادگستري به شماره 199715مورخ 
99/10/13و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 22,487,400(بیست و  دو 
میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هفت هزار و  چهارصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 72.54  0.1
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه به مساحت 
 116 متر مربع و برابر نقشه هاي ارائه شده به مساحت 120.90 متر مربع می باشد

در خصوص تخلف زیر بنایی در مرحله اجاري سقف اول داراي سوابق گزارش و آراي 
: کمیسیون ماده صد به شرح زیر می باشد

مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا بدون مجوز با مصالح بتنی و تا این تاریخ ،  *--*
 درمرحله سقف اول اجرا نموده است

با توجه به پی نوشت واحد نقشه برداري و خط پروژه ، برابر طرح تفصلی و عدم  *---*
تعبیه کوچه براي ملک مذکور و با توجه به نسقی بودن ملک ، امکان تهیه خط پروژه میسر 

  نمی باشد
 :  و مساحت عرصه ملک 120.90 ( R112 ) با توجه به کاربري ملک *----*

% سطح اشغال مجاز 60% ---- مورداستفاده : 90.11 -1
 تراکم مجاز 80 %-------- مورد استفاده : تاکنون ساخته نشده است -2

 به سطح 72.54 متر مربع در حد تراکم و به سطح 36.40 متر مربع خارج تراکم می باشد 
با عنایت به بند 6 نامه شماره 61423 مورخ 98/04/16 کمیسیون ماده صد ، میزان  *----*

 دقیق عدم رعایت عرض حیاط خلوت به سطح 9 متر مربع رعایت نمی گردد
اظهار نظر دقیق در خصوص داشتن اشرافیت منوط به پیشرفت عملیات  *-----*

.ساختمانی و دیوارچینی ملک است

*--------------------------------*
وضعیت موجود عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و ساختمان در 3 طبقه و در 3 واحد  

 مسکونی می باشد
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت  و با مصالح بتنی  می  *-*

 باشد
 عملیات ساختمانی به اتمام و ساختمان در حال بهره برداري می باشد *--*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *---*
 R112  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-----*

برابر طرح تفصیلی و با توجه مساحت عرصه ، مجاز به احداث 2 طبقه بر روي پیلوت می  
: باشد و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز 70 % ---- مورداستفاده : 86.56 -1
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به سطح 72.54 متر مربع در حد تراکم و به سطح 36.40 متر مربع خارج تراکم می باشد (  
 در این خصوص داراي سوابق راي کمیسیون ماده صد می باشد )

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 259.68 -2
در طبقات به سطح 120.90 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  88.40 متر  *--*

مربع به صورت خارج تراکم می باشد
 داراي یک طبقه مازاد بر ضوابط به سطح 104.65 متر مربع می باشد *---*

رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد و داراي 1 واحد کسري پارکینگ  *----*
 مسکونی می باشد

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
حیاط خلوت سراسري به عمق 2 متر تعبیه نشده ( میزان دقیق عدم رعایت  *------*
عرض حیاط خلوت به سطح 9 متر مربع رعایت نمی گردد) --- داراي اشرافیت به پالك 

  روبرو می باشد
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 بصورت احداث راه پله به بام(اطاقک آسانسور) با ضریب 
3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 177,307,200(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون 

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

جریمه 17.59  3
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 222 به تاریخ 90/10/07 به صورت 4.5 طبقه و زیر شیروانی مسکونی و در 

30 واحد مسکونی  با زیربناي 2881.02 مترمربع می باشد
در مرحله اتمام سقف چهارم و بدون افزایش ، پروانه اصالحی به صورت 5 طبقه با   *--*

رعایت 2 متر عقب سازي و انباري در طبقه پنجم و ادامه راه پله به بام با زیر بنا 3000.53 متر 
 مربع دریافت نموده است

در خصوص تخلف ساختمان به شرح زیر داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون   *-----*
ماده صد به شرح زیر بوده که منجر به صدور گواهی عدم خالف به شماره520278 به تاریخ 

 : 99/08/26  گردید

 اضافه بنا در همکف به سطح 59.06 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه  پنجم به سطح 38.55 متر مربع ( عدم رعایت 2 متر عقب سازي در  -2

طبقه )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 14.10  -3

مترمربع (هر طبقه به سطح 2.35 متر مربع )
 انباري احداثی بیش از 5 متر مجاز به سطح 0.84 متر مربع ( محاسبات درآمدي )  -4

در طبقات اول تا چهارم در هرطبقه به سطح 5.57 متر مربع داراي کاهش بنا می باشد   *-*
( در مجموع طبقات به سطح 22.28 متر مربع
راه پله به بام حذف و اجرا نشده است *---*

 رعایت درب ضد حریق با توجه به تعداد طبقات در پایان کار الزامی می باشد *-----*
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و به جهت 30 واحد مسکونی ، مالک ملزم  *------*
به تامین 20 واحد پارکینگ بوده که با توجه به نقشه برداري ، به تعداد 23 واحد تامین 

گردیده شده است
برابر ضوابط زمان صدور پروانه و نقشه هاي معماري تائیده نظام مهندسی و نیز  *-------*

 ضوابط جانمایی پارکینگ ها ، پارکینگ قطعات 4 -16 - 19 نیز مورد تائید می باشد
رعایت ابعاد پاسیو می گردد *--------*

ملک مشمول ضوابط سیما و منظشر شهري و نیز درب پارکینگ نمی گردد *---------*
ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *-----------*
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: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

 : داراي تخلف به شرح زیر می باشد *--*
احداث بارانداز فلزي در منتهی الیه ساختمان به جهت تامین 3 واحد پارکینگ مازاد بر  -1

 ضواط و با توجه به تعداد 26 واحد  به  مساحت 42.08 متر مربع
 احداث راه پله به بام ( اطاقک آسانسور ) به سطح 17.59 متر مربع -2

با توجه به احداث بار انداز فلزي داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد که  *--*
 در صورت پذیرش بناي احداثی ، تعداد کسري پارکینگ کان لم یکن می گردد

داراي کاهش زیر بنا نسبت به گواهی عدم خلف به سطح 7.2 متر مر بع در مجموع  *----*
 طبقات اول تا پنجم ( هر طبقه به سطح 1.44 متر مربع ) می باشد

پوشش نماي جانبی با مصالح مرغوب می باشد *-----*
رعایت پارکینگ می گردد *-------*

رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *--------*
در کلیه طبقات درب ضد حریق اجراشده است *---------*

رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

مالک درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد *------------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

*---------*
احتراما باستحضار می رساند در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/26717 

: به تاریخ 99/09/25 مبنی بر بررسی مجدد کسري پارکینگ الزم به توضیح می باشد
 در متن گزارش  و فرم تحلیل باشتباه کسري پارکینگ اعالم شده است *--*

: بر همین اساس گزارش به شرح زیر اصالح می گردد *----*
 : داراي تخلف به شرح زیر می باشد *--*

احداث بارانداز فلزي در منتهی الیه ساختمان به جهت تامین 3 واحد پارکینگ مازاد بر  -1
 ضواط و با توجه به تعداد 26 واحد  به  مساحت 42.08 متر مربع

 احداث راه پله به بام ( اطاقک آسانسور ) به سطح 17.59 متر مربع -2

مالک با توجه به تعداد واحد مسکونی ( 26 واحد ) و ضوابط زمان پروانه ملزم به   *-----*
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تامین 18 واحد پارکینگ مسکونی بوده است
در محل به تعداد 26 واحد تامین گردیده که به تعداد 8 واحد مازاد بر ضوابط   *-------*

 می باشد
 هر واحد یک پارکینگ مسکونی *---------*

 به تعداد 3 واحد پارکینگ در زیر سایبان فلزي *-----------*
مراتب جهت پاسخگویی به تصمیمی کمیسیون ماده صد و 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 با توجه به پروانه صادره در سال 76 و اضافه بناي 

صورت گرفته به عنوان بناي مازاد بر پروانه ، 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 139,250,000(یکصد و  سی و  نه میلیون و  دویست و  پنجاه هزار )  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 27.85  1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 106  مورخ 1376/04/30  بصورت یک   -

 . طبقه در یک واحد مسکونی با زیربناي 88 متر مربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی درمرحله نازك کاري میباشد  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي  -

:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
   - % سطح اشغال موجود  همکف ؛  56.62   ------  

اضافه بنا بسطح  27.85  متر مربع . (از مقدار فوق بسطح 16.5 متر مربع مربوط به ایوان  -1
 مسقف و بسطح 11.35 متر مربع مربوط به مسکونی است )

---------------------------------------------------------
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

- - - - 
 . حد شمال بر اساس طرح جاري بصورت کوچه بن بست 6 متري تعریف گردیده است -

رعایت عقب نشینی برابر معبر زمان پروانه صادره گردیده است و بر اساس طرح جدید با  - -
افزایش عرض معبر حد جنوب  از 8 به 10 متري بسطح 15.66 متر مربع (که از مقدار فوق 

 . بسطح 6.5 متر مربع اعیان است ) در تعرض قرار دارد
 . در حریم اداره اطالعات قرار دارد -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

45
2

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت  دیوارگذاري  با ضریب 1/5  برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 90,535,500

(نود میلیون و  پانصد و  سی و  پنج هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون 

شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با 
اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 54.87  1.5
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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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی می باشد
 برابر نقشه برداري عرصه به سطح 150.96 متر مربع می باشد *-*

داراي دیوار گذاري بدون مجوز به طول 52 با مصالح بلوکی می باشد *--*
باستناد خط  پروژه شماره 388 به سطح 3.95 متر مربع در تعریض معبر و پخ دو  *---*

 گذر می باشد
داراي راي غیابی مبنی بر تخریب به شماره 3/99/26304 به ترایخ 99/10/08 می  *----*

 باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

45
3

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 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  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/06 3/99/27113 رسیدگ
ي 

مجدد 
اصالح
ي

دیانتی  
شهید 
حسن 
دیانتی 
شهید 
عظیمی

3-3-10114-1-1-0-0 45
4

نظر به اینکه در راي صادره به شماره 3/98/23220 مورخ 1398/10/14 رسیدگی 
مجدد صادره از ناحیه این کمیسیون نسبت به تخلف توسعه تجاري همکف و نیم طبقه 
اول به سطح 76/47 متر مربع بود که به اشتباه و سهو القلم به رقم 70/07 متر مربع 
درج گردیده و همچنین راجع به کسري پارکینگ بجاي دوباب به یکباب محاسبه 

گردیده و ضمنا نسبت به توسعه مسکونی طبقه اول تا سوم از درج قلم جا مانده ، لذا 
با وحدت مالك از ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با توجه به موارد مذکور در 

خصوص توسعه بناي تجاري در همکف و نیم طبقه اول به مساحت 76/47 متر مربع 
راي به پرداخت جریمه با ضریب چهار برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 

948,228,000(نهصد و  چهل و  هشت میلیون و  دویست و  بیست و  هشت هزار ) 
ریال در حق شهرداري صادر و تصحیح می گردد ، ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی 

بدون راي اصالحی ممنوع می باشد .

جریمه 76.47  4
 

3100000  , 1392  بالکن خارج از حد 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 پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان در 
خصوص مساحت 0.16 متر مربع به مبلغ 868,000(هشتصد و  شصت و  هشت هزار ) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 16.  1.75
 

3100000  , 1392 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  374مورخه  **--**
91/12/28 می باشد که  بصورت دوطبقه روي دو باب مغازه فاقد بالکن وسه طبقه 

 بازیرشیروانی برروي پیلوت
بازیربناي 468/6مترمربع  بدون استفاده از سقف تراکم  در 3 واحد مسکونی  **--**
 .  صادرگردیده عملیات ساختمانی  به اتمام رسیده  وتاکنون تمدید نگردیده ودرخصوص

  .   افزایش بناي مازاد برتراکم  درهمکف  بسطح  27/2 مترمربع -1
 . تبدیل قسمتی از پیلوت به تجاري بسطح 38/42مترمربع  -2

افزایش بنا بصورت بالکن تجاري بسطح 38/05 مترمربع . که از مقدار فوق بسطح 25/76 -3
 .   مترمربع درحد یک سوم وبسطح 12/29 مترمربع مازاد بریک سوم می باشد

 . افزایش بناي مازادبرتراکم درطبقه اول بصورت مسکونی بسطح 25/34  مترمربع  -4
 . افزایش بناي مازادبرتراکم درطبقه دوم  بصورت مسکونی بسطح 49/4مترمربع    -5
  . افزایش بناي مازادبرتراکم درطبقه سوم بصورت مسکونی بسطح 49/4مترمربع    -6

کاهش بناي سطح راه پله درهمکف وطبقات بسطح  20/89 مترمربع وتبدیل ان به بناي  -7
 . .  مفید مازاد برتراکم

باتوجه به وضع موجود وسطح تجاري فوق وبرابر ضوابط زمان صدور پروانه کسري تعداد -8
دو واحد پارکینگ تجاري دارند

که درخصوص افزایش بناي مسکونی بسطح 172/23  مترمربع برابر صورتجلسه   **--**
تجدید نظر مورخه 94/7/28 کمیسیون ماده صد محکوم به پرداخت جریمه و

درخصوص تبدیل پیلوت  به مغازه بسطح 38/42  مترمربع  و افزایش بناي بالکن تجاري  
بسطح 38/05 مترمربع  وکسري دو واحد پارکینگ  محکوم به اعاده به وضع پروانه گردیده 

 وتاکنون اجراي حکم نگردیده .( ردیفهاي 2  و 3  و 8  )
متعاقبا براساس نقشه برداري ارائه شده عالوه بر ردیفهاي 2  و  3 و 8  مالک مجددا **--**

اقدام به
تبدیل   مابقی طبقه اول بسطح 70/7 مترمربع از مسکونی  به بالکن تجاري را  -9**--**

نموده (مازاد بر یک سوم)
که براساس  هماهنگیهاي به عمل آمده و ضوابط زمان صدور پروانه و تراکم -10**--**
تجاري همجوار بامسکونی بدون تناسب گیري براي هر 100 مترمربع بناي تجاري نیاز به دو 
واحد پارکینگ می باشد  که براي سطح تجاري70/7  کسري  یک واحد پارکینگ تجاري 

 . دارند
از بابت این قسمت نیز داراي راي جریمه مطابق صورتجلسه کمیسیون رسیدگی **--**

.مجدد به شماره 23220مورخ 98/10/14مبنی بر جریمه می باشد

45
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



ضمنا از بابت 0.16مترمربع بناي همزمانساز در طبقه دوم و سوم با قدمت سال 92  **--**
.فاقد راي می باشد

در حال حاضر ساختمان 4 واحد مسکونی و دو باب مغازه با سطح اشغال 100%  می **--**
باشد با توجه عدم امکان اجراي راي تخریب بندهاي 2و3و8 و ابقاء بندهاي 9و10 پرونده 

.مجددا  به صورت کلی جهت اخذ تصمیم به کمیسیون ماده 100 ارسال می گردد
در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 26751مورخ 99/09/29 کمیسیون تخلفات **--**

.اعالمی به کسر بند هاي 9و10 به کمیسیون اعالم می گردد
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 

احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز  ، با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و 
مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه 
گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به شماره 202576 مورخ 

99/10/16 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 ارزش معامالتی بمبلغ 489,600,000(چهارصد و  

هشتاد و  نه میلیون و  ششصد هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 108.8  2.5
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/23 3/99/27117 بدوي رشت بلوار 
امام رضا 
آزاد جنب 
بانک سپه 
انتهاي 

کوچه سمت 
چپ

3-3-10357-498-1-0-0 45
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 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت  قطعه زمین نسقی بمساحت 479.91 متر  -

 .  مربع
وضع موجود بدون مجوز شهرداري اقدام به احداث  یک باب ساختمان ویالیی در یک  -

 . واحد مسکونی با قدمت سال 1397 نموده اند که عملیات ساختمانی آن باتمام رسیده است
طبق نقشه بردراي ارائه شده مساحت موجود عرصه بسطح 605.56 متر مربع است که  -

 . بسطح 125.65 متر مربع بیشتر از فروشنامه ارائه شده میباشد
 .  اعیان بمساحت  108.8 متر مربع -

 % سطح اشغال مورد استفاده 17.96  -
ورزشی تثبیت شده قرار دارد و اعیان خارج از  ,   S212 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

 . تراکم است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ -

برابر پینوشت کارشناس خط پروژه  بدلیل نسقی بودن پالك و عدم تعریف کوچه در حد  -
 . شرق در طرح تفصیلی امکان تهیه خط پروژه ممکن نمیباشد

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

45
5

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-198052 مورخ 99/10/11 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 23,560,000(بیست و  سه میلیون و  پانصد و  شصت هزار )  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 76  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/21 3/99/27118 بدوي میدان امام 
حسین 
شهرك 
صباء

3-1-10318-59-1-0-0 45
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 130.73 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب  خانه ویالیی  و با مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*

  R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
باستناد خط پروژه شماره 567  ملک فاقد عقب نشینی در کوچه 8 متري  *------*

 اصالحی می باشد
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 58.13 -1

 به سطح 76 متر مربع در حد تراکم  می باشد *-*
 رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی در فضاي باز برابر ضوابط امالك واقع در کاربري *--*

R112  می گردد
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

حیاط خلوت سراسري به عمق 2 متر ، رعایت می گردد *------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

45
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 1 برابر ارزش معامالتی براي کسري دو 

قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 
میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/29 3/99/27120 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار مدرس 
شهرك فجر 
آزادگان 
روبروي 
باشگاه 
تخت 
جمشید 
کوچه 18 
متري 

انتهاي 8 
متریجدید 
بعد از 

ساختمان 
عظیم

3-1-10286-365-1-0-0 45
7

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 170717 مورخ 99/9/2 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی بهداشتی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده 
صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 2,368,477,500(دو میلیارد و  سیصد و  شصت و  هشت میلیون و  چهارصد و  
هفتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 509.35  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی  تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان 3 طبقه بر **--**
 روي یک باب مغازه  در 5واحد مسکونی بدون مجوز

باز یربناي  کلی 531.73مترمربع در عرصه اي به مساحت 128.32مترمربع و قابل **--**
 بهره برداري میباشد. به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد تخلف  زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

طبقه همکف با زیربناي  123.55مترمربع به صورت  پیلوت (شامل 5 باب انباري و  **--**
. 1 باب سرویس )و یک باب مغازه  به شرح جدول می باشد

در طبقه همکف 104.66مترمربع احداث پیلوت و 18.89مترمربع احداث  یک باب **--**
.مغازه دارند

.طبقه اول با زیربناي  123.14مترمربع به صورت دو واحد مسکونی می باشد**--**
طبقه دوم با زیربناي  140.78مترمر بع در یک واحد مسکونی  که از این مقدار **--**

18.35مترمربع کنسول در شارع می باشد.(با ارتفاع 6.5مترو عرض 1.12)
طبقه سوم  با زیربناي  140.78مترمربع در یک واحد مسکونی  که از این مقدار **--**

18.35مترمربع کنسول در شارع می باشد.(با ارتفاع 10مترو عرض 1.12)
(زمینهاي  g213با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده **--**

 .کشاورزي) قرار دارد بنابراین کل اعیان احداثی مازاد بر تراکم می باشد
بنا به اظهارنظر واحد خط پروژه با توجه به نسقی بودن ملک  تهییه خط پروژه  **--**

 .امکان پذیر نمی باشد
.دو واحد کسري پارکینگ  مسکونی  و یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند**--**

داراي پنجره مشرف به پالك همسایه درطبقات در  حد شمال و بالکن در طبقه اول  **--**
.می باشد

.سطح اشغال همکف 96.37% می باشد**--**
.ساختمان فاقد راه پله به بام می باشد**--**

از بابت بناي مسکونی به سطح 509.35 مترمربع و دو واحد کسري پارکینگ مسکونی داراي  
 راي جریمه و از بابت بناي تجاري به سطح 18.89 مترمربع

و کسري متعلقه داراي راي تخریب کمیسیون تجدید نظر به شماره 3/99/27120 مورخ 
99/10/29 میباشد. برابر بازدید بعمل آمده مالک اقدام

به تخریب مغازه نموده است. با توجه به تجریب مغازه داراي مابه التفاوت بناي مسکونی به  
.سطح 18.89مترمربع میباشد که در راي منظور نگردیده است

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

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

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 195689 مورخ 1399/10/8 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 492/440/000 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 98,488,000
(نود و  هشت میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می نماید .

جریمه 22  0
 

65000  , 1369
 , 1398

توسعه بناي تجاري 1399/10/20 3/99/27133 تجدید 
نظر

بلوار امام 
رضا آج 
بیشه 
روبروي 
صافکاري 
ایران آلمان  
 بن کاردان

3-3-10353-152-1-0-0 45
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک دهنه مغازه بانضمام بالکن واقع در گاراژ وحدت 
به آدرس آج بیشه جنب کوچه کاردان می باشد

اعیان برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستري به مساحت 97.2 متر مربع و بالکن به  *-*
 سطح 9.80 متر مربع می باشد

مالک اقدام به بهسازي ملک بدون مجوز نموده شامل تعویض حلب ، رنگ آمیزي و  *--*
افزایش ارتفاع به ارتفاع و همسان سازي با مابقی واحد هاي تجاري واقع در گاراژ به ارتفاع 1 

 متر نموده است
در خصوص اعیان داراي سوابق بالمانع از اداره مرکزي اصناف به شماره 111  به تاریخ  *---*
63/10/27  و برابر گزارش کارشناسی سال 1369 به مساحت 85 متر مربع  و راي کمیته 

 ارزیاب یکمیسیون ماده صد به سال 1369 می باشد
با توجه به بازشگایی درب از داخل گاراژ به کوچه عمومی توسط متقاضی ،  که در  *-----*
حد شرق گاراژ واقع شده ، اهالی نسبت به بازشو مورد نظر شکایتی را به شهردراي مبنی بر 

 اینکه معبر مورد نظر جهت آمد و شد واحد هاي مسکونی بوده و نظر به اینکه
هیچ یک از مالکین واحد هاي تجاري اقدام به این عمل ننموده اند و همچنین  این عمل 

خالف قانون بوده و باعث ایجاد آمد و شد هاي فراوان از سمت گاراژ به کوچه می گردد ، به 
شهرداري ارائه نموده اند

گزارش توسط کارشناس ناحیه تهیه و به صورت تقریبی مساحت اعالم و نیز  *------*
باشتباه بر روي کد اصلی  ملک ثبت شده است

با توجه به موجود بودن چندین دهانه مغازه در داخل گاراژ  و نیز خارج گاراژ ،  *------*
امالك داراي کد نوسازي جداگانه می باشند که می بایست براي این قطعه نیز کد جداگانه در 
نظر گرفته می شده که این امر صورت نپذیرفته و با توجه به مطرح بودن گزارش و شماره 

 درخواست در
 کمیسیون ماده صد ، مجبورا گزارش کامل بر روي کد اصلی صورت پذیرفته است

با توجه به گزارش کارشناس وقت ( سال 1369 ) و اعالم مساحت مغازه به  *-------*
سطح 85 متر مربع و عدم اعالم بالکن و نیز گزارش کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر 

 ، اعالم مساحت مغازه به سطح  97.2 متر مربع و بالکن به سطح 9.80 متر مربع
: داراي تخلف زیر بنایی به شرح زیر می باشد

توسعه بنا به صورت همزمان ساز به سطح  12.20 متر مربع  ( ساال 1369 ) -1
احداث بالکن به سطح 9.80 متر مربع  ( سال 1398 )در ارتفاع 4 متر موجود مغازه -2

 ایجاد بازشو  از گاراژ به معبر عمومی مسکونی  -3
 به سطح 12 متر مربع از واحد تجاري مورد نظر در تعریض معبر 12 متري می باشد *-*
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مراتب جهت پاسخگویی به نامه دبیر خانه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 
70431-1399 به تاریخ 99/04/24 و 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 ، ضمن رفع اشرافیت به پالك مجاور ، 
 با ضریب 2/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 471,690,000(چهارصد و  هفتاد و  

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

جریمه 34.94  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/04 3/99/27135 بدوي انصاري -  
پارس  
حسینی

3-3-10444-81-1-0-0 45
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/99/57 - 99/05/04  بصورت 2    -
طبقه  بر روي پیلوت در یک  واحد مسکونی (دوبلکس ) و انباري زیرشیروانی   با زیربناي  

.  کلی 243.78  متر مربع  مربع صادر گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 85 %  مورد استفاده 78.28  -    -       -

  %  -   طبقات  ؛   170 %  مورد استفاده  156.57
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  سفت   بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه    - -
:بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  89.47 %  -   تراکم طبقات  ؛  178.95   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  10.39 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح  20.78  متر مربع (هر  -2
 طبقه بسطح  10.39 متر مربع)

   . اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 3.77 متر مربع -3
---------------------------------------------------------

داراي پنجره مشرف به پالك همسایه در قسمت راه پله بوده که در صورت افزایش ارتفاع   -
 (okb) اشرافیت آن رفع میگردد .
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 - فضاي باز رعایت میگردد -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

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

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

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

ر-180057 مورخ 99.09.16 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 31,291,400(سی و  یک 

میلیون و  دویست و  نود و  یک هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 100.94  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/23 3/99/27167 تجدید 
نظر

پیرکالچاي  
مدرس 

صفري 1- 
یازدهم

3-2-10267-52-1-0-0 460

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

جریمه 50  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
تخلفات مازاد بر تراکم مجاز، باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  

ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
299,646,000(دویست و  نود و  نه میلیون و  ششصد و  چهل و  شش هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 96.66  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی  بمساحت 100 متر  -

 . مربع
وضع موجود مشتمل بر ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف ) در دو واحد  -
مسکونی با سازه بتنی و قدمت سال (1396/07/29تاریخ فروشنامه )  که بدون مجوز 

 . شهرداري  احداث گردیده و در مرحله اتمام سفت کاري  میباشد
بصورت غیابی داراي گزارش تخلف بوده که برابر تصمیم اعضاي کمیسیون  محترم ماده  -

 . صد بشماره 21414 مورخ 97/06/17  نیاز به  اعالم دقیق مساحت ها  میباشد
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بمساحت 98.80 متر مربع و اعیان با %100  -

 پوشش  بشرح زیر است ؛
 همکف ؛  -

یک واحد مسکونی بسطح 65.70 مترمربع   -   پیلوت بسطح 24.81 متر مربع  -  راه پله  -
 . بسطح 8.29 متر مربع

 . طبقه اول بسطح 8.22 متر مربع راه پله  - بسطح 90.58 متر مربع در یک واحد مسکونی -
 . داراي دو واحد کسري پارکینگ -

برابر خط پروژه پیوست بشماره 1996 بسطح حدود 14 متر مربع از اعیان در هر طبقه در  -
 . تعریض کوچه 10 متري قرار دارد

 سطح اشغال مجاز 75 %   - تراکم طبقات 80 %  (بکسر عقب نشینی )  -
  همکف بسطح 63.60  متر مربع داخل تراکم  - - - بسطح 35.20 متر مربع خارج از تراکم -

. 
طبقات بسطح 37.34 متر مربع داخل تراکم  - - - بسطح 61.46 متر مربع خارج از تراکم  -

 . 
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

460

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 831,465,600(هشتصد و  سی و  یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  پنج هزار و 

 ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 123.73  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/04 3/99/27173 بدوي ارشاد  
مجتمع 

بهاران بهار 
9 

3-3-10088-3-1-0-0 461
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/96/251 مورخ 1396/12/28 در 4/5 
طبقه ( با احتساب 4 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 688/65 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 16/41 متر مربع می باشد  *--*

همچنین بسطح 5/86 از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت تبدیل شده است
در طبقات اول الی چهارم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 65/64متر  *---*
مربع (هر طبقه بسطح 16/41 متر مربع) می باشد همچنین در مجموع چهار طبقه بسطح 

31/24 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است (هر طبقه 7/81 متر مربع)

در زیرشیروانی بسطح22/13 متر مربع کاهش زیربنا دارد همچنین بسطح 4/58   *----*
متر مربع از انباري هاي احداثی بیش از مقدار مجاز 5 متر مربع می باشد

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 55 % و سطح اشغال موجود برابر با 67/46% می  *----*

باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت نمی گردد بدیهی است *-------*
رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد.(10 متر مربع به ازاي هر واحد مطابق ضوابط 

صدور پروانه)
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/10/03 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد (20 متر مربع به ازاي هر واحد) توضیح  *--------*

اینکه در حال حاضر بسطح 41/02 متر مربع کسري حد نصاب فضاي باز دار
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام 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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا طبقه سوم به مساحت 17.44 مترمربع، توسعه راهرو و زیرشیروانی 
به مساحت 2.4 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 248,000,000(دویست و  چهل و  هشت 
میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.84  2.5
 

5000000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/15 3/99/27183 بدوي بلوار امام  
خمینی  
انتهاي  

 خوش انس

3-3-30253-20-1-0-0 46
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/197 به تاریخ 97/12/26 به صورت 3.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 410.94 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام  سقف دوم می باشد
در خصوص تخلفات به شرح زیر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 3/9/23582 

: به تاریخ  99/05/13  مبنی بر تخریب بنا می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 22.09 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 44.18 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

22.09 مترمربع )
 افزایش تعداد واحد از 1 به 2 واحد ( تا این مرحله در اتمام اسکلت سقف دوم ) -3

مجددا با توجه به ارائه مدارك و نقشه هاي وضع موجود تا مرحله اتمام سقف سوم ،  *-*
 : داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح زیر می باشد

توسعه بنا در همکف به سطح 17.44 متر مربع -1
توسعه بنا در طبقات اول و دوم در مجموع به سطح 34.88 متر مربع   ( هر طبقه به  -2

 سطح 17.44 متر مربع )
 افزایش تعداد واحد از 1 به 2 واحد ( تا این مرحله در اتمام اسکلت سقف دوم ) -3

با توجه به اتمام اسکلت و سربندي و مراجعه و نقشه هاي وضعع موجود  *---------*
: ارائه شده  ، داراي توسعه بنا به شرح زیر می باشد

 توسعه بنا در طبقه سوم به سطح 17.44 متر مربع -1
 افزایش تعداد واحد به نسبت گزارش ارائه شده به کمیسوین ماده صد از 2 به 3  واحد -2

 توسعه راهرو در زیر شیروانی به سطح 2.40 متر مربع -3
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داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام الزامی می گردد  *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو در پایان کار  *------*

الزامی می باشد

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R 121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 10% تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 79.96 % ------ استفاده کنونی  94.94

تراکم مجاز : 210 % +30 %  تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 239.89 % ------- استفاده کنونی  296.63

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/11/11 3/99/27184 بدوي شهدا  رز  3-3-10099-3-1-0-0 46
3

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 
در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

به مبلغ 450,662,500(چهارصد و  پنجاه میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار و  
پانصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 58.15  2.5
 

3100000  , 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 46مورخ **--**
 98/04/09 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 3واحد مسکونی

باز یربناي 412.88مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري  به **--**
 صورت 4 واحد مسکونی می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 14.55مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا دبر تراکم در طبقه اول  به مساحت 18.52مترمربع**--**
اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 17.8مترمربع(مجموع دو طبقه  **--**

36.32مترمربع )
توسعه  بناء در زیرشیروانی به مساحت 7.28 مترمربع که ازاین مقدار 2.09مترمربع  **--**

.انباي بیشتر از 5متر مربع می باشد
تعداد واحد ها از سه به چهار واحد افزایش یافته است (طبقه دوم از یک به دو **--**

واحد افزایش یافته است)
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است و پارکینگ **--**

شماره 3 با پارك عملی در زمان پایانکار مورد تایید است)
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**

پروانه 30مترمربع که در حال حاضر قابلیت اجراي 20مترمربع را دارند)
کسري حد نصاب فضاي باز با توجه به پروانه صادره به مساحت 32.48مترمربع **--**

.دارند
فاقد  گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

سطح اشغال همکف از 74.79% در زمان پروانه به 85.89% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض آقاي مجید نژاد حسنی نسبت به راي تجدید نظر 
شماره98/24570 مورخ 98.12.14 در خصوص اعیان مسکونی به متراژ 80.56 مترمربع 

با عنایت به قدمت بناي احداثی ( سال 1351 ) به موجب نظریه کارشناسی بشماره 
173243 مورخ 99/09/05،و با توجه به دستورالعمل 8616.1.3.34 مورخ 71.4.28 

وزارت کشور ضمن نقض راي بدوي و تجدید نظر , موضوع قابلیت طرح در کمیسیون 
را ندارد.

ردتخلف 80.56  0
 

55000  , 1360 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/29 3/99/27186 رسیدگ
ي 

 مجدد

میدان امام 
علی ابتداي 
جاده سنگر 
کوچه 

صنوبر 2 بن 
بست 

رمضان زاده

3-1-10205-752-1-0-0 46
4

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت عرصه 
حدود1601/59   مترمربع می باشد   مشتمل بر یکباب خانه برابر تاریخ نصب کنتور با قدمت 

 سال 1360 می باشد
که مالک بدون اخذ مجوز اقدام تعمیرات اساسی بناي موجود شامل تعویض سربندي 
وتعمیرات داخلی بازیربناي حدود 80/56 مترمربع وهمچنین توسعه بنا بسطح 22/75 

 مترمربع بصورت مسکونی و
سرویس جدا ساز بسطح 3/36  مترمربع وآالچیق بسطح 19/48 مترمربع با قدمت سال 

1398 را نموده که براساس طرح تفصیلی قدیم قسمتی در تعریض ومابقی در کاربري فضاي 
 سبز قرار داشت وبراساس

(  G213 طرح تفصیلی جدید قسمتی در تعریض و  قسمتی درحریم برق ومابقی در پهنه
زمینهاي کشاورزي ) قرار دارد که میزان دقیق آن پس از تهیه خط پروژه واستعالم از شرکت 

 توزیع نیروي برق
مشخص میگردد . ویا توجه به موارد مطروحه کل بناي احداثی مازاد بر تراکم می باشد وبا 

   عنایت به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ می باشد
حالیه درخواست  صدور مجوز حفاري خاکی بطول یکصدو بیست متر جهت انشعاب گاز  

  .  رادارد مراتب  جهت دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها  با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان و جریمه به  بمبلغ 3,057,600

(سه میلیون و  پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال تایید میگردد.

جریمه 91.  1
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/25 3/99/27198 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري 
پشت 

فرمانداري 
خ فرهنگ 
ك شهید 
 شعاعی 3

3-2-10083-204-1-0-0 46
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/200 به تاریخ 97/12/26 به صورت 3.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 502.01 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است، عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سفت کاري و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 0.04 متر مربع ك -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجوع به سطح 0.12 متر مربع ( هر طبقه به سطح 0.04  -2

 متر مربع )
 طبقه دوم وسوم به صورت دوبلکسی می باشد *-*

 توسعه راهرو راهه پله به بام به سطح 0.75 متر مربع -3
 تبدیل بخشی از بام شیروانی به  فضاي باز مشاعی به سطح 36.70 متر مربع -4

 داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 8.06 % تشویقی -----  مورد استفاده زمان پروانه  *------*
% 77.89 % ------ استفاده کنونی  77.91

تراکم مجاز : 210 % + 24.18 تشویقی -------  مورد استفاده زمان پروانه  *---------*
% 233.66 % ------- استفاده کنونی  233.73

 رعایت فضاي باز  می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

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

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت احداث  بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,825,125,000(یک میلیارد و  هشتصد و  بیست و  
پنج میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 196.25  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/04 3/99/27203 تجدید 
نظر

میدان  
  جانبازان

3-3-10438-32-1-0-0 46
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به استناد تبصره 4 ضمن نقض راي بدوي در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري 
مربوطه و درحد تراکم مجاز بارعایت اصول فنی با توجه به نظریه کارشناسی بشماره 
194952 مورخ 99/10/07  راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 100,982,500(یکصد 

میلیون و  نهصد و  هشتاد و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 325.75  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده ضمننقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 

برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  
پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

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 احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
 قطعه زمین نسقی

که با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 195/25 متر مربع است 
بدون کسب مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان سه طبقه  در سه واحد  *-----*

مسکونی با اسکلت بتن آرمه و
قدمت سال 98 بشرح جدول کاربري بمجموع زیربناي 522 متر مربع شده است 

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بدون انجام سربندي می باشد *---*
یک  واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد *------*

با توجه به گواهی واحد محترم خط پروژه نظر به عدم پیش بینی کوچه مطابق  *-------*
طرح تفصیلی و نسقی بودن ملک

در حال حاضر امکان تهیه خط پرژه فراه نیست 
سطح اشغال بنا 66/84% و سطح اشغال مجاز 70% می باشد *--------*
می باشد R112 کاربري حال حاضر ملک و زمان ساخت آن *--------*

با توجه به سوابق داراي  تصمیم کمیسیون ماده صد  بشماره  *-------*
 3/98/23331-98/07/29 جهت ارائه گزارش دقیق از ملک می باشد

طبقه سوم مطابق طرح تفصیلی بصورت طبقه مازاد است *--------*
.مراتب جهت بررسی تخلفات مذکور و صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
199114مورخ 99/10/13کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2.409.720.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 481,944,000(چهارصد و  هشتاد و  یک میلیون و  نهصد و  
چهل و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 230.47  0
 

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

1399/11/06 3/99/27204 بدوي بلوار  
خرمشهربه 

طرف 
جانبازان 
بعد از 
مجتمع 
سروش - 
قبل از پل 
 هوایی

3-3-10410-21-1-0-0 46
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند مالکیت افرازي , ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت  -

 . 230.80 متر مربع
وضع موجود مشتمل بر یک باب مغازه و سرویس بهداشتی بهمراه بارانداز داخل محوطه که  -
کال بصورت مصالح فروشی ساغري در حال بهره برداري میباشد . داراي تابلو به ابعاد 10 در 1 

  . متر است
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراري عرصه بسطح 230.56 متر مربع و اعیان با قدمت نصب  -

 . کنتور برق  1380/10/20  بشرح زیر بوده که بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است
 . مغازه بسطح 13.56 مترمربع  -1

 . سرویس بهداشتی بسطح 2.28 متر مربع -2
 . بارانداز فلزي بسطح 70.39 متر مربع -3

 . محوطه تجاري روباز بسطح 144.24  متر مربع - 4
 . فاقد کسري پارکینگ -

 . بر اساس طرح تفصیلی قدیم در کاربري حریم قرار دارد -
 . (کارگاه هاي تولیدي و تجاري ) قرار دارد  S321 بر اساس طرح تفصیلی جاري در کاربري -

 % سطح اشغال مورد استفاده بکسر عقب نشینی 39.14 -
. اعیان خارج از تراکم -

بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 595  بسطح حدود 10.02  متر مربع از عرصه (که  -
 . حدود 2.59 متر مربع از اعیان مغازه است ) در تعریض بلوار 51 متري قرار دارد

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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 14.86 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم 

هر یک به مساحت 26.97 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 
23.11 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 15.13 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 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,081,785,600(یک میلیارد و  هشتاد و  یک میلیون و  هفتصد و  
هشتاد و  پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 160.98  2
 

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

1399/11/04 3/99/27207 تجدید 
نظر

بلوار  
مدرس 

نرسیده به 
نیروي 
دریایی  
کوچه 
 شرافت

3-1-10349-6-1-0-0 46
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/54 - 98/04/19  با احتساب   -
یک طبقه تشویقی بصورت 4  طبقه  بر روي پیلوت  در 8  واحد مسکونی بهمراه انباري در 

  زیرشیروانی  با زیربناي
کلی 1039.03 متر مربع ,  با  سایبان  در همکف جهت تامین پارکینگ بسطح 12.11 متر    -

.  مربع و همچنین دو واحد پارکینگ متزاحم  صادر گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 60% مورد استفاده 59.31  %  -    -       -

  % -   طبقات  ؛   240  %  مورد استفاده  237.26
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  اتمام سربندي و اسکلت بوده و برابر نقشه برداري ارائه    - -
:شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  67.69%  -   تراکم طبقات  ؛  270.77   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  14.86  متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا چهارم  بسطح  107.88  متر مربع (هر  -2
 طبقه بسطح 26.97 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در همکف   4.63  متر مربع و طبقات  -4
 اول تا چهارم  هر کدام  4.62 متر مربع . (مجموعا 23.11 متر مربع )

اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 15.13 متر مربع .   (از مقدار فوق بسطح 5.08 متر مربع  -5
 . بصورت انباري بیش از 5 متر مربع است ) همچنین داراي یک باب انباري مازاد میباشد
---------------------------------------------------------
 رعایت پارکینگ گردیده است . (برابر پروانه صادر داراي دو واحد پارکینگ با تزام ) -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 .  بسطح 9.11 متر مربع کسري فضاي باز -

 . بسطح 4.20 متر مربع کسري فضاي سبز -
 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی بصورت احداث راهرو و انباري  با ضریب2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 248,400,000(دویست و  چهل و  هشت میلیون و  چهارصد 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 23  2
 

5400000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/15 3/99/27209 بدوي بلوار  
انصاري 

ارشاد بهار 
9

3-3-10088-4-1-0-0 46
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده داراي پروانه ساختمانی به  شماره 158 به تاریخ 92/08/14 به صورت 
ساختمان 5/5 طبقه در 10 واحد مسکونی بانضمام زیر زمین و زیرشیروانی (انباري) و با زیر 

 بناي 1408 متر مربع می باشد
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *--*

در خصوص تخلفات زیر بنایی داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به  *---*
 : شرح زیر بوده که گواهی عدم خالف به شماره 518075 در مرحله صدور می باشد

:   اضافه بنا در همکف به سطح 104.15 متر مربع که شرح تخلف به صورت ذیل می باشد -1
 به سطح 62.26 متر مربع توسعه بنا : 1-1

به سطح 34.88 متر مربع به صورت احداث انباري جداساز در 2 متر حیاط خلوت  : 1-2
 سراسري در حد جنوب ملک

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در مجموع به سطح 297.84 متر مربع ( هر طبقه به  -2
 سطح 74.46 متر مربع )

اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 109.26 متر مربع که از این مقدار به سطح 38.40 متر  -3
 مربع به صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي در طبقه می باشد

 احداث یک طبقه مازاد در طبقه ششم به سطح 265.18 متر مربع -4
احداث یک طبقه مازاد دیگر در طبقه هفتم به سطح 258.56 که از این مقدار به سطح  -5
106.62 متر مربع به صورت تراس غیر مسقف در حد شمال و جنوب می باشد ---- ( 

 مساحت طبقه به کسر راه پله داخلی می باشد )
 طبقه ششم و هفتم به صورت دوبلکس می باشد *----*

 توسعه راه پله به بام بمساحت 2.35 متر مربع -6
در هنگام صدور پروانه به سطح 153.38 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -7

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 10 واحد به 11 واحد که این افزایش تعداد مربوط به  -8
 طبقات مازاد می باشد

 زیر زمین بر خالف مدلول پروانه حذف و اجرا نشده است *------*
ضمنا در طبقه پنجم حداقل عرض حیاط خلوت رعایت نشده و داراي اشرافیت به  *---*
واقع شده   R121 الزم به توضیح می باشد که پالك مجاور در کد پهنه ).پالك مجاور است

( است و در صورت بنا تا 3 ظبقه امکان احداث مجوز ساخت داده خواهد شد
برابر ضوابط صدور پروانه ، رعایت پارکینگ مسکونی ( به تعداد 8 واحد ) می  *------*

.گردد لیکن در محل به تعداد 10 واحد تامین شده است
رعایت نصب درب ضد حریق در همکف و طبقات می گردد *--------*

مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف را دارد *---------*
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مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*--------------------------------------------------------*
با توجه به ساکن بودن مالکین ، مالک طبقه 6 و 7 ( واحد دوبلکسی) برابر نقشه هخاي ارائه 

 شده ، اقدام به احداث 2 واحد انباري در محوطه زیر شیروانی نموده است
 احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 10 متر مربع -1
 احداث راهرو در زیر شیروانی به سطح 13 متر مربع -2

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده   دادنامه دیوان عدالت اداري ، به استناد تبصره 4 و 2 از 
ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را به پرداخت یک دهم در حد تراکم و 1.25 برابر 
ارزش معامالتی براي بناي مازاد بر تراکم بر مبناي سال وقوع تخلف ساختمانی جمعا 

بمبلغ  852,761,280(هشتصد و  پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  شصت و  یک هزار 
و  دویست و  هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم میگردد. 

جریمه 330.44  0
 

3360000  , 1392 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/11/11 3/99/27212 رسیدگ
ي 

 مجدد

کمربندي  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع)  بن 

بهار1

3-3-10410-265-1-0-0 470

ارشادا ،  مابقی تخلفات  بصورت پرونده بدوي جدید به کمیسیون ارجاع گردد.  ردتخلف 558.86  0
 

3360000  , 1392
 , 1399

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث دو واحد  پارکینگ مسکونی (با توجه به اعاده مغازه یک واحد 
پارکینگ مسکونی منتفی می گردد )   و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک  برابر 

ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) 
ریال صادر مینماید

جریمه 75  1
 

3360000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سوابق موجود در پرونده تخلف 
:ساختمانی (بشماره 208  سال 94)از بابت

احداث یکباب ساختمان 3 طبقه بر روي یکباب مغازه فاقد بالکن در 3 واحد مسکونی و یک 
واحد تجاري بهمراه زیر شیروانی (انباري) و با قدمت سال

با زیربناي کل 368/36 متر مربع و سه واحد کسري پارکینگ مسکونی (75 متر مربع)و  92 
یک واحد کسري پارکینگ تجاري (25 متر مربع) بر روي

عرصه نسقی بمساحت 88 متر مربع داراي راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره  
3/94/15352 مورخ 94/09/28 مبنی بر تخریب مغازه و منتفی شدن کسري پارکینگ 

تجاري
و براي سایر موارد محکوم به پرداخت جریمه شده است 

و متعاقب آن داراي  راي دیوان عدالت اداري به کالسه  پرونده  شماره 950116 مبنی بر 
.رسیدگی مجدد در کمیسیون ماده صد می باشد

:حالیه طی بررسی مجدد و بازدید بعمل آمده موارد زیر قابل ذکر می باشد **-------**
با توجه به  سند تک برگی ارائه شده توسط متقاضی ملک بصورت ششدانگ **--**

: یکبابخانه محوطه به مساحت عرصه  197/22 متر مربع میباشد . که شامل
:یک دستگاه ساختمان 3 طبقه بر روي یکباب مغازه بشرح زیر -1

همکف بمساحت 78/46 متر مربع(قسمتی از آن مربوط به مغازه بمساحت 37/92 متر -1-1
 مربع در زمان بازدید فاقد فعالیت شغلی و تابلو  )و یکباب

 سرویس بهداشتی جدا ساز در محوطه بسطح 1/95 متر مربع
طبقه اول بمساحت 85/15 متر مربع(بخشی از آن بمساحت 6/69 متر مربع بصورت  -2-1

کنسول غیر مجاز بسمت معبر عمومی )
طبقه دوم بمساحت 85/15 متر مربع(بخشی از آن بمساحت 6/69 متر مربع بصورت  -3-1

کنسول غیر مجاز بسمت معبر عمومی)
طبقه سوم بمساحت 85/15 متر مربع(بخشی از آن بمساحت 6/69 متر مربع بصورت  -4-1

کنسول غیر مجاز بسمت معبر عمومی)
راه پله به بام بمساحت 10/88 متر مربع و زیر شیروانی بصورت یک اطاق بانضمام -5-1

.سرویس بهداشتی بمساحت 23/57 متر مربع میباشد
داراي  3 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -6-1

ساختمان دوم بصورت یکباب کارگاه شیرینی پزي  بصورت دوبلکس به زیر بناي 131/40  -2
متر مربع ( که ابتدا بصورت مسکونی با قدمت

سال 1373  ( قبض برق)  بوده و در سال 1389 به کارگاه شیرینی پزي تبدیل نموده است )   
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و پس از آن مالک اقدام به تخریب آن و احداث مجدد
یک ساختمان 4 طبه با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 99 در کنار ساختمان قبلی بشرح 

!ذیل نموده است

طبقه همکف بصورت پیلوت به مجموع زیربناي 94/77 متر مربع توضیح اینکه با توجه  1-2
به عدم پذیرش پارکینگ با تزاحم و تعدا 4 واحد مسکونی
واحد کسري پارکینگ مسکونی با قدمت سال 99 دارند 2

طبقه اول شامل یک واحد مسکونی به زیربناي 94/77 متر مربع 2-2
طبقه دوم و سوم هر کدام شامل یک واحد مسکونی به زیربناي 105/79 متر مربع که از  3-2

این مقدار بسطح 11/02 متر مربع بصورت کنسول غیر مجاز بسمت معبر می باشد
طبقه چهارم شامل یک واحد مسکونی به  زیربناي 54/81 متر مربع (که کمتر از حد  4-2
نصاب حداقل یک واحد مسکونی = 60 متر مربع است)بانضمام تراس غیر مسقف (داراي 

اشراف
به پالك همجواربسطح 29/27 متر مربع که از تراس فوق بسطح 11/02 متر مربع بصورت 

پیش آمدگی بسمت معبر می باشد)
عرض حیاط خلوت رعایت نگردیده و در بخشی از ملک از 2 به 1/74 تقلیل یافته است  5-2

اما در آن قسمت اشرافیت ندارد
.سطح اشغال مجاز 70% و سطح اشغال مورد استفاده 91/90% می باشد

همچنین طبق خط پروژه شماره 595(موجود در سیستم) به میزان  6/60 متر مربع  از عرصه  
.مشتمل بر اعیان هر طبقه در تعریض معبر 8 متري قرار دارد

می باشد R112 کاربري ملک در زمان ساخت و هم اکنون مسکونی و 
شایان ذکر است مطابق صورتجلسه مورخ 99/11/11 بابت ساختمان اول (قدمت سال 92) در 
قسمت مسکونی بسطح 330/44 متر مربع  محکوم به پرداخت جریمه شده است و از بابت 

مغازه محکوم به اعاده به پیلوت
جهت تامین پارکینگ شده است (که تا کنون اجرا نشده است) الزم به ذکر است مساحت 
مغازه  که در راي اعاده به پیلوت شده است  فاقد راي بوده  که می بایست بصورت پیلوت 

همزمانساز بسطح 37/92   متر مربع بانضمام 1/95
متر مربع (داخل تراکم) به راي  اضافه و محاسبه  شود 

فلذا فرم تحلیل جهت بررسی تخلفات ساختمان دوم  و اتخاذ تصمیمات مقتضی بحضور  
.ایفاد 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 834,825,600(هشتصد و  سی و  چهار میلیون و  هشتصد و  بیست و 
 پنج هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 124.23  2
 

3360000  , 1398 احداث راه پله به بام 1399/11/11 3/99/27219 بدوي بلوار  
مدرس  
شرافت 

خ18 متري

3-1-10266-1-1-0-0 471

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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/81 به تاریخ 97/06/26 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 809/70 مترمربع می باشد
داراي پروانه اصالحی به شماره 521452 به تاریخ 98/06/14 به صورت ساختمان 4.5  *-*
طبقه در 7 واحد مسکونی بانضمام انباري در زیر شیروانی و با زیر بنا 1021.32 متر مربع می 

 باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 14.68 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع  به سطح 108.36 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

27.09 مترمربع )
 توسعه راه پله و راهرو زیر شیروانی به سطح 1.19 متر مربع -3

 افزایش تعداد واحد از 7 به 8 واحد -4

 داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بناییمی باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش یافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
 رعایت تعداد 8 واحد پارکینگ می گردد *------*

 ( داراي سوابق پرداهتی کسري پارکینگ تزاحمی - درامدي در زمان پروانه می باشد )

 R121  - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  60 % + 0.12 % تشویقی عقب نشینی-----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 60 % ------ استفاده کنونی  68.62

تراکم مجاز : 180 % + 60 % یک طبقه مازاد تشویقی + 0.48 % تشویقی  *---------*
عقب نشینی-------  مورد استفاده زمان پروانه 240 % ------- استفاده کنونی  

274.47 %
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
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 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز کسري پارکینگ 

موضوعا منتفی است.
ردتخلف 25  0

 
5400000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/14 3/99/27221 بدوي خ ولیعصر 

پشت محیط 
زیست 
جنب 

فروشگاه 
کوروش

3-1-10025-61-1-0-0 47
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت تقریبی 117   -

 . متر مربع
وضع موجود مشتمل برساختمان 4 طبقه بر روي پیلوت در 4 واحد مسکونی (هر طبقه یک  -
واحد )  با قدمت احداث سال جاري  (1399 ) که  بدون مجوز شهردراي  احداث گردیده  و 

 . عملیات ساختمانی در حد اتمام سفت کاري میباشد
اسکلت ساختمان تا طبقه سوم بصورت بتنی و در طبقه چهارم با سازه فلزي (تیر و ستون  -

 . )اجرا شده است
     برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 117.5  متر مربع و اعیان  ؛ -

همکف بسطح 100.06 متر مربع (از مقدار فوق بسطح 16.35 متر مربع بصورت راه پله و  -1
   آسانسور است . )

طبقه اول  بسطح 100.06 متر مربع .  (از مقدار فوق بسطح 16.35 متر مربع بصورت راه پله  -2
  و آسانسور است . )

طبقات دوم تا  چهارم  هر کدام بسطح  107.74 متر مربع .(مجموعا 323.22 متر مربع )     -3
(از مقدار فوق بسطح 16.35 متر مربع بصورت راه پله و آسانسور است  و بسطح  9.77 متر 

  مربع بصورت کنسول است . )
  (  ارتفاع کنسول از 5.8 متر با عرض  یک متر است - -

  . اتاق آسانسور و  راه پله در زیرشیروانی بسطح 16.35 متر مربع -4
قرار دارد  - تعداد طبقات مجاز بدلیل  عدم    R121 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري - -

   . تغییر یافته است  ( R112)  تامین حدنصاب به 2 طبقه بر روي پیلوت
   .  % سطح اشغال مجاز  75 %  - طبقات 80  -

بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 2788  بسطح 6.92 متر مربع از اعیان در تعریض  -
  . کوچه 8 متري  قرار  دارد

 .  %  مورد استفاده ؛ همکف  90.48 %  - طبقات 396.28 -
------------- 

 . همکف  ؛ داخل تراکم   82.93 متر مربع   -   خارج از تراکم  17.13  متر مربع - 1
طبقات مجاز اول و دوم ؛  داخل تراکم   104.81 متر مربع    -  خارج از تراکم   119.34    -  2
متر مربع  .   ( از مقدار خارج از تراکم در طبقه دوم بسطح 9.77 متر مربع بصورت کنسول در 

 ( ارتفاع حدود 5.80 متر  با عرض 1 متر بسمت شارع بن بست 8 متري میباشد
طبقه سوم  بصورت طبقه مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی  بسطح 107.74 متر مربع    -  3

 ( که از مقدار فوق بسطح 9.77 متر مربع کنسول بسمت شارع است
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طبقه چهارم بصورت طبقه مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی  بسطح 107.74 متر مربع    - 4
 ( که از مقدار فوق بسطح 9.77 متر مربع کنسول بسمت شارع است

راه پله به بام  بسطح 16.35 متر مربع . (جزء داخل تراکم  طبقات مجاز محاسبه شده  -5
 ( است

 .  یک واحد کسري  پارکینگ -6 
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم مجاز، باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2 

برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 528,550,000
(پانصد و  بیست و  هشت میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) ریال در حق شهرداري راي 

صادر میگردد.

جریمه 85.25  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/14 3/99/27222 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار مدرس 
ك حقانی 
بن بست 
هفتم ملک 
آخر سمت 

چپ

3-1-10309-438-1-0-0 47
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص طبقه 
مازاد باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 823,050,000(هشتصد و  
بیست و  سه میلیون و  پنجاه هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 88.5  3
 

3100000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم

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-210253 مورخ 99.10.25 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 55,877,500(پنجاه و  
پنج میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 180.25  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

از آنجائیکه برابر نظریه کارشناسی شماره 210253 مورخ 1399.10.25ثبت اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز، ملک فاقد اشرافیت میباشد ، مقرر میگردد در خصوص عدم 

رعایت عرض حیاط خلوت ، شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید.

ردتخلف  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه هاي  ارائه شده عرصه ملک به سطح 103
  متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت و مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیاست ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

واقع شده است   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*
:  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 85.92 -1
همکف به سطح 77.25 متر مربع در حد تراکم و به سطح 11.25 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 171.85 + ( 85.93 % -  -2

: یک طبقه مازاد ) که این مقدار
در طبقات اول و دوم به سطح 103  متر مربع در حد تراکم و به سطح 74 متر مربع  *-*

 داراي خارج تراکم می باشد
 احداث یک طبقه مازاد به سطح 88.5متر مربع *---*

رعایت سه واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

رعایت عرض 2 متر حیاط خلوت سراسري نمی گردد  *------*
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان احداثی  بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر  *------*

 روي پیلوت متصل به حیاط خلوت ملک مورد نظر( در حد غرب )
در تراز طبقه اول فاقد بازشو بوده و در طبقات دوم و سوم داراي بازشو به صورت پاسیو که 

 در آن هم بعد 2 متر رعایت نگردیده است
( عرض حیاط خلوت در حد شمال 1.40 متر و در حد جنوب 1.75 متر )

با توجه به توضیحات ارائه شده ، ملک داراي اشرافیت در طبقات دوم وسوم  *--------*
می باشد

باستناد توضیحات واحد خط پروژه در خصوص ملک مذکور و در طرح تفصیلی  *-------*
معبري تعبیه نشده و با توجه به نسقی بودن ملک امکان تهیه خط پروه نمی باشد ( ضمنا 

عرض معبر موحود 6 متري می باشد )

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

47
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 201187  مورخ 1399.10.15  ارزش سرقفلی 
(به کسر 1.83 مترمربع عقب نشینی)  به مبلغ 912.150.000  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 182,430,000(یکصد و  هشتاد و  دو میلیون 

و  چهارصد و  سی هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 22.1  0
 

850000  , 1390 احداث مغازه بدون مجوز 1399/11/01 3/99/27224 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار  
چمران 

روبروي خ 
فلسطین 
نبش کوچه 
 فارغ دل

3-1-10025-22-1-0-0 47
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در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 201187 مورخ 1399.10.15  ارزش سرقفلی 
(به کسر 1.83 مترمربع عقب نشینی) به مبلغ 69.125.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا 

ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 13,825,000(سیزده میلیون و  هشتصد و  

بیست و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 20.29  0
 

162500  , 1378 احداث مغازه بدون مجوز
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 22.10 متر مربع می باشد *-*

 داراي اعیان احداثی  به صورت یک باب مغازه بانضمام بالکن سراسري می باشد *--*
درخصوص اعیان داراي سوابق گزارش و صورت جلسه تاریخ 79/04/27 به شماره  *---*

2598 مبنی بر تخریب بنا می باشد
اکنون اعیان مذکور به صورت 2 باب مغازه بدین صورت که بالکن سراسري با راه  *-----*

 عبوري مجزا از کوچه به صورت یک باب و همکف نیز یک باب مغازه مجزي می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده واحد تجاري همکف به سطح 20.29 متر مربع و  *-------*
 بالکن سراسري که به صورت یک واحد جداگانه بوده به سطح 22.10 متر مربع می باشد

با توجه به سال تخلف  و ضوابط ( 1390 )  فاقد کسري پارکینگ تجاري می  *--------*
 باشد

 واحد هاي تجاري در حال بهره برداري می باشد *----------*
داراي سوابق گزارش و آراي تخریب  کمیسیون ماده صد و نیز آراي  *------------*

  دیوران عدالت اداري می باشد
 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  مکسونی با تراکم زیاد   *--------------*

باستناد خط پروژه شماره 534 به سطح 3.65 متر مربع از ملک  *-----------------*
 در تعریض کوچه 6 متري می باشد

برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *--------------------*
 M112  واقع شده است 

% سطج اشغال مجاز : 100 %  ---- مورد استفاده :  200 *-*

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسوین ماده  *------------------------*
صد و 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 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 179461 مورخ 99/9/15 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز به مبلغ 692/800/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و 
عدم اعتراض آنها ، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 138,560,000(یکصد و  سی و  
هشت میلیون و  پانصد و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید 

.

جریمه 102.2  0
 

445500  , 1386 احداث مغازه بدون مجوز 1399/11/04 3/99/27230 بدوي انصاري  
روبروي 
آموزشگاه 
  گیالنه

3-3-10507-23-1-0-0 47
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 دو برابر ارزش معامالتی براي 

کسري دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 44,550,000(چهل و  چهار 
میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

445500  , 1386 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده  بمساحت 
عرصه  78/80 می باشد

:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است 
وضع موجود شامل یکباب مغازه با  اسکلت فلزي  و شغل مکانیکی بانضمام بالکن با  *...*

مشخصات مندرج در جدول کاربري می باشد
با توجه به فیش برق ارائه شده قدمت احداث بنا به حدود سال 86 می رسد  *...*

باستناد خط پروژه شماره 345 پیوست بمساحت 6/80 متر مربع از اعیان احداثی  در *...*
مسیر توسعه معابر قرار داشته و عقب نشینی دارد

با توجه به ضوابط سال ساخت  دو واحد کسري پارکینگ تجاري دارد *...*
از بابت موارد مذکور بالمانعی توسط مالک ارائه نگردید و در سیستم نیز ثبت نگردیده  *...*

است
مورد تقاضا: بررسی تخلفات مذکور می باشد *...*

.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد 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 3 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص کلیه تخلفات اعم از ، اداري ، انتظامات ، دفتر مدیریت ، انباري ، ، سالن 

ورزشی ، ساختمان جدید ، موتورخانه ، دفتر کار ، ساختمان اطالعات ، و سایر جمعا به 
مساحت 18157.18 متر مربع راي به پرداخت جریمه با ضریب چهار برابر ارزش 

معامالتی ساختمان به مبلغ 28,851,944,640(بیست و  هشت میلیارد و  هشتصد و  
پنجاه و  یک میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار و  ششصد و  چهل) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 18157.18  4
 

1200000  , 1314
 , 1349
 , 1360
 , 1376
 , 1379
 , 1384
 , 1386
 , 1391
 , 1393

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/10/30 3/99/27234 اصالح
ي 
بدوي

رسالت  صدا 
و سیماي 
جمهوري 
اسالمی 

ایران مرکز 
  گیالن

3-1-10025-1-1-0-0 47
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري 205 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,255,000,000(دو 
میلیارد و  دویست و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 5125  2
 

220000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به تخریب در سال 90به شماره 17271مورخ 90/10/8  اعتبار امر محکوم به 
بوده و در این مرحله رسیدگی وجاهت قانونی ندارد

سایر 990.67  4
 

1000000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  "احتراما
بر اساس سوابق  و گزارشات موجود سیستمی(بدون بازدید میدانی)  مکان مورد نظر  -

 بصورت دو قطعه زمین متصل بهم به شماره پالکهاي ثبتی 1/10  و 1/11
مربوط به صداوسیماي مرکز گیالن که اسناد مالکیت فاقد مساحت وطول ابعاد بوده وبا هم   -

 تجمیع ثبتی نگردیده
وفعال بصورت یکجا مورد بهره برداري قرار گرفته وبراساس سوابق موجود درسیستم با  -

 عرصه 47920 مترمربع مشتمل بر اعیانات متعدد شامل ؛
 . ساختمان اداري در 4 طبقه بازیربناي 1300/48 مترمرع -1

 . ساختمان انتظامات در دو طبقه بازیربناي 320/38 مترمربع -2
  . دفتر مدیریت بازیربناي 330/69 مترمربع -3

 . در 3 طبقه بازیربناي 710/52 مترمربع  sth ساختمان-4
 . مسکونی یک طبقه بازیربناي 210/81 مترمربع -5

 . انبار بازیربناي 1140  مترمربع -6
سوله بازیربناي 990/67 مترمربع که از بابت 650 مترمربع آن بصورت غیابی داراي  -7
گزارش که برابر صورتجلسه مورخه 90/9/26 کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب بنا 

 . گردیده
 رستوران بازیربناي 456/07 مترمربع -8

 . ساختمان پخش در دو طبقه بازیربناي 4393/73مترمربع -9
 . دفتر کار در دو طبقه بازیربناي 250 مترمربع -10

 . پارکینگ سرپوشیده بازیربناي 566/37 مترمربع -11
 . انبار بازیربناي 60 مترمربع -12

 . ساختمان االعات بازیربناي 100 مترمربع -13
 . سالن ورزشی بازیربناي 60 مترمربع -14

 . انبار بازیربناي 40 مترمربع -15
 . موتورخانه وتاسیسات بازیربناي 400 مترمربع -16

 . ساختمان جدید 3 طبقه درحال احداث بازیربناي 7818/16 مترمربع -17
با عنایت به مالك عمل قرار دادن زیربنا  از سال 1379 به ازاي هر100 مترمربع نیاز به دو  -18
واحد در مجموع نیاز به 231  واحد  پارکینگ بوده که تعداد 26 واحد آن درمحل رعایت  و 

 . کسري 205 واحد پارکینگ دارند
ضمنا براساس خط پروژه شماره 534 بسطح 362/33 مترمربع داراي عقب نشینی که   -

 . بسطح 40 متر مربع  از اعیان احداثی برروي آن می باشد
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حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد اعالم نموده که درخصوص سوله زیربناي 650   -
 مترمربعی

 . را که داراي راي کمیسیون ماده صد بوده ازفرم تحلیل خالف حذف شود   -
شایان ذکر است  تاریخهاي مندرج درجدول زیربنا براساس مستندات خود سازمان صدا    -

 . وسیما وگزارش خالف داده شده درسیستم تنظیم گردیده است
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
در خصوص موارد فوق داراي راي بدوي بشماره 27234 مورخ 99/10/30 مبنی بر جریمه از  -
کمیسیون بدوي ماده صد میباشند که در خصوص سوله بسطح 990.67  متر مربع اعالم 

 نموده اند که
با توجه به تخریب در سال 90 بشماره 17271  مورخ 90/10/08  در این مرحله رسیدگی  -

 . وجاهت قانونی ندارد
-------------------------------------------------------------

------
 ,  در پاسخ  به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 27466 مورخ 99/12/11 -
سال وقوع تخلف سوله احداثی بسطح 990.67  متر مربع  برابر مدارك ارائه شده  1389  -

 . اعالم  گردیده که مورد تائید است
همچنین برابر ضوابط دفترچه طرح تفصیلی قدیم براي ساختمان هاي اداري تعداد  205   -

 . واحد کسري پارکینگ  دارد
-------------------------------------------------------------

---------------------
بر نقشه بردراي منعکس بر روي خط پروژه مذکور  , بر اساس طرح تفصیلی قدیم رشت    -
بسطح 3836 متر مربع در کاربري  فرهنگی و بسطح 43721.67 متر مربع در کاربري اداري 

 . قرار دارد
  .مراتب جهت دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1/5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 95,335,200(نود و  پنج میلیون و  سیصد و  سی و  پنج هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.53  1.5
 

960000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/11 3/99/27237 بدوي شهداء 12  
متري 

پاستور بن 
بست 
فرشید

3-3-10100-20-1-0-0 47
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توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره  225مورخه 96/12/24  **--**
  به صورت سه طبقه در سه واحد مسکونی با زیربناي 483.08 مترمربع

وگواهی عدم خالف شماره 514139  مورخه 97/06/06   می باشد(در حد ستون **--**
 گذاري همکف)

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ساختمان در مرحله **--**
:نازك کاري می باشد موارد اضافه بنا به شرح زیر می باشد

توسعه بنا در همکف مازادبر تراکم  به سطح 5.51مترمربع که از این مقدار 3.71 **--**
.مترمربع سایبان جهت تامین پارکینگ  می باشد

توسعه بنا مازادبر تراکم در طبقه اول تا سوم هرکدام به سطح 3.32مترمربع **--**
 مجموع سه طبقه 9.96 مترمربع

 توسعه بنا در زیرشیروانی به صورت توسعه انباریها به سطح 0.21مترمربع **--**
 توسعه انباري بیشتر از 5مترمربع به مساحت 11.85مترمربع**--**

رعایت پارکینگ می گردد(عرض درب 5متر )**--**
.سطح اشغال همکف از 67.31%  به 70.71 % افزایش یافته است **--**

.رعایت فضاي باز بر اساس ضوابط پروانه می گردد**--**
.رعایت فضاي سبز میگردد**--**

 فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بنا**--** 
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

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

ساختمان بمبلغ 986,731,200(نهصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  سی و  
یک هزار و  دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 97.89  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/11 3/99/27241 بدوي خ رسالت  
جنب آژانس 
کیهان بن 
   بست دوم
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/22 به تاریخ 98/03/18 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 578.44 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 17.32 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 69.99 مترمربع ( هر طبقه به سطح   -2

23.33  مترمربع )
توسعه بنا در زیر شیروانی به صورت احداث یک طبقه مازاد بر ضوابط ( تعبیه یک واحد  -3

 مسکونی ) به سطح 65.22 متر مربع
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 

 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1.71 مترمربع می باشد ( درآمدي )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.03 متر مربع و  -5

طبقات در مجموع  به سطح 8.55 مترمربع (هر طبقه به سطح 2.85 متر مربع  )
 افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد -6

 داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
با توجه به تعداد واحد ، ملزم به تامین 4 واحد پارکینگ بدون مزاحم می  *--------*
باشد ، که با توجه به جانمایی و امکان تامین پارکینگ ها در نقشه و محل ،لیکن با توجه  
 مزاحم دار بودن 2 واحد پارکینگ با یکدیگر ، داراي یک واحد کسري  پارکینگ می باشد

تغییر جانمایی به نسبت پروانه صادره  به گونه اي که در حد شمال ملزم  *----------*
به رعایت 2 متر حیاط خلوت بوده و از باقی عرصه می بایست جزء زیربنا ساختمان مورد 

 استفاده واقع می گردیده است
مساحت تغییر جانمایی به سطح 21.20 متر مربع می باشد که در زیر بنا  *------------*

47
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 خالف محاسبه شده است
رعایت 3 واحد پارکینگ دیگر می گردد *-----------*

  R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70% -----  مورد استفاده زمان پروانه 69.99 % ------  *------*
% استفاده کنونی  79.44

تراکم مجاز : 210 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 209.98 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  283.70

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 

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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/04 3/99/27242 تجدید 
نظر

خیابان  
شهدا -  
دیانتی  
کوچه 
داودزاده
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با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت اضافه بناي مسکونی و طبقه مازاد با توجه به نظریه شماره 
201218 مورخ99/10/15 مبنی بر تایید استحکام بنا با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 204,662,000(دویست و  چهار میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.01  2
 

3100000  , 1398 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 ضمن نقض 
راي بدوي موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن 

اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/121 مورخ 98/08/06 در 2/5طبقه 
( با احتساب یک واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 215/32 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي کاهش زیربنا  به سطح 0/91 متر مربع می باشد توضیح اینکه بسطح  *--*

2/05 متر مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید پیلوت تبدیل شده است
در طبقات اول و دوم داراي کاهش زیربنا هر کدام بسطح 0/91 متر مربع می باشد  *---*
لیکن طبق پروانه مجموع دو طبقه در یک واحد مسکونی بوده که در حال حاضر هر کدام به 

یک واحد تبدیل شده است
زیرشیروانی پیش بینی شده در پروانه تبدیل به یک واحد مسکونی به زیربناي  *----*

مفید 30/34 متر مربع (در مجموع طبقه بسطح 42/68 متر مربع با راه پله ) شده است که با 
توجه به ضوابط طرح تفصیلی

طبقه مازاد محسوب شده که بسطح 19/87 متر مربع توسعه بنا  و بسطح 11/09 متر مربع از 
آن تبدیل انباري و راهرو  پیش بینی شده به فضاي مفید و بسطح 11/72 متر مربع بصورت 

راه پله می باشد
تعداد واحد هاي مسکونی از یک به سه واحد مسکونی افزایش یافته که با توجه  *-----*
به تامیین دو واحد پارکینگ یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد ضمنا مساحت واحد 

 پیش بینی شده در زیرشیروانی
کمتر از حد نصاب الزم مطابق ضوابط شهرسازي (حداقل 35 متر مطابق ضوابط صدور پروانه) 

می باشد
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 85 % و سطح اشغال موجود برابر با 80/93% می  *----*
باشد

تایید نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار *-----*
.بررسی و اعالم می گردد

مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*
.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/06/17 تخلف مذکور را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*
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طبق ضوابط شهرسازي مالک موظف به پیش بینی انباري بمساحت حداقل  *--------*
سه متر مربع (حداکثر 5 متر مربع) به ازاي هر واحد مسکونی می باشد که جهت واحد هاي 

شماره دو و سه پیش بینی نشده است
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت احداث سایبان با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 154,012,800(یکصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  دوازده هزار و  هشتصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.08  3
 

1220000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/25 3/99/27249 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 
انتهاي 
خیابان 

پارس اول 
-73376
41748

3-3-10048-52-1-0-0 48
0

در خصوص احداث راه پله به بام  راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان وجریمه  بمبلغ 177,307,200

(یکصد و  هفتاد و  هفت میلیون و  سیصد و  هفت هزار و  دویست) ریال تایید 
میگردد.

جریمه 17.59  3
 

3360000  , 1399 احداث راه پله به بام
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 222 به تاریخ 90/10/07 به صورت 4.5 طبقه و زیر شیروانی مسکونی و در 

30 واحد مسکونی  با زیربناي 2881.02 مترمربع می باشد
در مرحله اتمام سقف چهارم و بدون افزایش ، پروانه اصالحی به صورت 5 طبقه با   *--*

رعایت 2 متر عقب سازي و انباري در طبقه پنجم و ادامه راه پله به بام با زیر بنا 3000.53 متر 
 مربع دریافت نموده است

در خصوص تخلف ساختمان به شرح زیر داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون   *-----*
ماده صد به شرح زیر بوده که منجر به صدور گواهی عدم خالف به شماره520278 به تاریخ 

 : 99/08/26  گردید

 اضافه بنا در همکف به سطح 59.06 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه  پنجم به سطح 38.55 متر مربع ( عدم رعایت 2 متر عقب سازي در  -2

طبقه )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات و در مجموع به سطح 14.10  -3

مترمربع (هر طبقه به سطح 2.35 متر مربع )
 انباري احداثی بیش از 5 متر مجاز به سطح 0.84 متر مربع ( محاسبات درآمدي )  -4

در طبقات اول تا چهارم در هرطبقه به سطح 5.57 متر مربع داراي کاهش بنا می باشد   *-*
( در مجموع طبقات به سطح 22.28 متر مربع
راه پله به بام حذف و اجرا نشده است *---*

 رعایت درب ضد حریق با توجه به تعداد طبقات در پایان کار الزامی می باشد *-----*
با توجه به ضوابط زمان صدور پروانه و به جهت 30 واحد مسکونی ، مالک ملزم  *------*
به تامین 20 واحد پارکینگ بوده که با توجه به نقشه برداري ، به تعداد 23 واحد تامین 

گردیده شده است
برابر ضوابط زمان صدور پروانه و نقشه هاي معماري تائیده نظام مهندسی و نیز  *-------*

 ضوابط جانمایی پارکینگ ها ، پارکینگ قطعات 4 -16 - 19 نیز مورد تائید می باشد
رعایت ابعاد پاسیو می گردد *--------*

ملک مشمول ضوابط سیما و منظشر شهري و نیز درب پارکینگ نمی گردد *---------*
ملک مشمول تبصره 7 نمی گردد *-----------*
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: باستناد نقشه برداري ارائه شده
عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-*

 : داراي تخلف به شرح زیر می باشد *--*
احداث بارانداز فلزي در منتهی الیه ساختمان به جهت تامین 3 واحد پارکینگ مازاد بر  -1

 ضواط و با توجه به تعداد 26 واحد  به  مساحت 42.08 متر مربع
 احداث راه پله به بام ( اطاقک آسانسور ) به سطح 17.59 متر مربع -2

با توجه به احداث بار انداز فلزي داراي 3 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد که  *--*
 در صورت پذیرش بناي احداثی ، تعداد کسري پارکینگ کان لم یکن می گردد

داراي کاهش زیر بنا نسبت به گواهی عدم خلف به سطح 7.2 متر مر بع در مجموع  *----*
 طبقات اول تا پنجم ( هر طبقه به سطح 1.44 متر مربع ) می باشد

پوشش نماي جانبی با مصالح مرغوب می باشد *-----*
رعایت پارکینگ می گردد *-------*

رعایت نورگیر راه پله به بام می گردد *--------*
در کلیه طبقات درب ضد حریق اجراشده است *---------*

رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

مالک درخواست صدور گواهی پایان کار برابر ضوابط را دارد *------------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

*---------*
احتراما باستحضار می رساند در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/26717 

: به تاریخ 99/09/25 مبنی بر بررسی مجدد کسري پارکینگ الزم به توضیح می باشد
 در متن گزارش  و فرم تحلیل باشتباه کسري پارکینگ اعالم شده است *--*

: بر همین اساس گزارش به شرح زیر اصالح می گردد *----*
 : داراي تخلف به شرح زیر می باشد *--*

احداث بارانداز فلزي در منتهی الیه ساختمان به جهت تامین 3 واحد پارکینگ مازاد بر  -1
 ضواط و با توجه به تعداد 26 واحد  به  مساحت 42.08 متر مربع

 احداث راه پله به بام ( اطاقک آسانسور ) به سطح 17.59 متر مربع -2

مالک با توجه به تعداد واحد مسکونی ( 26 واحد ) و ضوابط زمان پروانه ملزم به   *-----*
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تامین 18 واحد پارکینگ مسکونی بوده است
در محل به تعداد 26 واحد تامین گردیده که به تعداد 8 واحد مازاد بر ضوابط   *-------*

 می باشد
 هر واحد یک پارکینگ مسکونی *---------*

 به تعداد 3 واحد پارکینگ در زیر سایبان فلزي *-----------*
مراتب جهت پاسخگویی به تصمیمی کمیسیون ماده صد و صدور دستورات مقتضی به حضور 

تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 210282 مورخ 
1399/10/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و 

ایستایی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب یک 
دهم برابر ارزش معامالتی به مبلغ 139,853,280(یکصد و  سی و  نه میلیون و  

هشتصد و  پنجاه و  سه هزار و  دویست و  هشتاد)  ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا 
در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 416.23  0.1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/11 3/99/27250 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر  
ولیعصر 6 
داخل فرعی

3-3-10373-185-1-0-0 481

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 پنج ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 
قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 

میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
2,738,889,600(دو میلیارد و  هفتصد و  سی و  هشت میلیون و  هشتصد و  هشتاد و 

 نه هزار و  ششصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 427.93  2
 

960000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر سند اجاره اموال غیر منقول اوقافی  ( شماره 28166 مورخ  -
98/05/31  دفترخانه شماره 126 رشت )  , 3 سهم از 7 سهم از 5 سهم از 9 سهم از 

 . ششدانگ زمین  از پالك  77/413  , که مساحت آن قید نگردیده است
وضع موجود  مشتمل بر ساختمان 3 طبقه بر روي پیلوت در 5  واحد مسکونی با اسکلت   -
بتنی و قدمت سال جاري 1399 بوده که بدون مجوز شهرداري احداث گردیده و  عملیات 

 . ساختمانی در مرحله اجراي سفت کاري و سربندي  میباشد
 برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 204.26 و  اعیان بشرح زیر است ؛ -

طبقه همکف بسطح 182.29 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 23 متر مربع بصورت راه  -1
 . پله  و آسانسور  است

طبقه اول  بسطح 182.29 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 23 متر مربع بصورت راه پله   -2
 و آسانسور  است . ( 2  واحد مسکونی )

طبقه دوم  بسطح 182.29 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 23 متر مربع بصورت راه پله   -3
  و آسانسور  است .  ( 2 واحد مسکونی )

طبقه سوم بسطح 182.29 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 23 متر مربع بصورت راه پله   -4
 و آسانسور  است .  ( یک واحد مسکونی )

قسمتی از بام بسطح حدود 60 متر مربع بصورت مسطح  اجرا شده است . (حد متصل به  -5
 شارع )

. راه پله به بام بسطح 26.5  متر مربع  -6
 . انباري زیرشیروانی بسطح 28.5 متر مربع -7

طبقه    R112 قرار دارد   -  مسکونی مجاور    T-S223 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -
  % مجاز 2 طبقه بر روي پیلوت - سطح اشغال مجاز 70 %   - تراکم  طبقات 140

بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 2324 و جانمایی کروکی نقشه بردراي , بسطح 6.05  -
 . متر مربع از اعیان در هر طبقه در تعریض بن بست 8 متري قرار دارد

سطح اشغال مورد استفاده  بکسر عقب نشینی  ؛  91.97 %    - تراکم طبقات مجاز اول و  -
  % دوم   183.93

 .  همکف بسطح 138.74  متر مربع داخل تراکم  و بسطح 43.55  متر مربع خارج از تراکم  -

طبقات اول و دوم  بسطح  277.49   متر مربع داخل تراکم و بسطح 87.09 متر مربع خارج  -
 . از  تراکم

طبقه سوم  بصورت مازاد بر طبقات مجاز طرح تفصیلی .(بسطح 182.29 متر مربع که از  -

481
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 مقدار فوق بسطح 23 متر مربع بصورت راه پله است )
مجموع راه پله به بام و  انباري زیرشیروانی و بام تراسی (مسطح ) بسطح 115 متر مربع  -

 . بصورت طبقه مازاد و خارج از تراکم
 .  داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی -

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

 ,  با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون بشماره 26493 مورخ 99/08/12 - -
با مالحظه وکالت نامه اداره اوقاف  , در بند 17 وکالتنامه عقب نشینی از عرصه از    - -

مستاجر بدون موافقت اداره اوقاف سلب شده و در صورت ابقاء ساختمان موافق (اداره اوقاف 
. ) استعالم گردد

----- 
برابر نامه اداره اوقاف و امور خیریه رشت بشماره 187206 مورخ 99/09/26 (ثبت   -
دبیرخانه شهرداري ) و پیوست آن نامه موقوفه حاج محسن اخوان  بشماره 204  مورخ 

 99/09/25  (ثبت اداره اوقاف رشت بشماره 893859 مورخ 99/09/26 )
 , در خصوص بند 17 سند اجاره شماره 28166 مورخ 98/05/31 دفترخانه شماره 126 رشت -

اعالم نموده که حقوق خود را با توجه به عقب نشینی اعالم شده  توسط شهردراي  با  -
 . دریافت  قدرالسهم  خود از مستاجر وصول نموده اند و از نظر متولیان آن بالمانع  میباشد

- - - 
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بنا در همکف به مساحت   22.26 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم هر طبقه به مساحت 21.58 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 13.84
مترمربع، مازاد انباري به مساحت 3.84 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 1,022,764,000(یک میلیارد و  بیست و  دو میلیون و  هفتصد و  شصت و  چهار 

هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 122.42  2.5
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/114 به تاریخ 98/07/14 به صورت 4.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 439.58 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *-*

مرحله اتمام سفت کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *--*
اضافه بنا در همکف به سطح 22.26 متر مربع که از این مقدار به سطح 1.04 مترمربع  -1

احداث سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم در مجموع به سطح 86.32 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

21.58 مترمربع )
توسعه انباري در زیرشیروانی  به سطح 13.84 متر مربع -3

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.84 مترمربع می باشد

 افزایش تعداد واحد ها از 2 به 4 -4

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
رعایت 3 واحد پارکینگ مسکونی  می گردد  *------*

 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *-------*
 یک طبقه مازاد تشویقی + R12 - کاربري مجاز : مسکونی *--*

 یک طبقه مازاد تشویقی + R12 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  70 % + 10 % تشویقی عقب نشینی-----  مورد استفاده  *------*

% زمان پروانه 65.16 % ------ استفاده کنونی  82.45
تراکم مجاز : 210 + 4030در صد تراکم تشویقی ناشی از عقب نشینی +%21  *---------*
تراکم تشویقی تجمیعی -------  مورد استفاده زمان پروانه 260.64 % ------- استفاده 

% کنونی  329.80
 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
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باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص تخلفات جدید این کمیسیون مواجه با تکلیفی نبوده و می بایست بصورت 

بدوي جدید ارسال گردد. 
ردتخلف 429.37  0
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توضیحات بازدید  احتراماً
با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 14385  مورخ 94/07/25  در  -

 , خصوص اعالم میزان دقیق مساحت ها
 . با توجه به مراجعه متقاضی گزارش اصالحی آن بشرح ذیل تقدیم میگردد -

مکان مورد بازدید ساختمان در حال احداث  با سازه بتنی که بدون مجوز شهرداري بر روي  -
 . عرصه نسقی احداث گردیده است

طبقه همکف و اول با قدمت سال 1392  احداث گردیده  ,   طبقه دوم  و سوم  با قدمت  -
 . سال 1398 احداث گردیده است

طبقه همکف  در مرحله سفت کاري - طبقه اول در حد سفت کاري که یک واحد آن در  -
 . حال بهره بردرایست  - طبقه دوم و سوم در حد اجراي اسکلت میباشد

          -    -       -       -    - -         ------------- ---------
طبق نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بمساحت 135.79 متر مربع با 100% پوشش است -

 . 
همکف بسطح 135.79 متر مربع . (از مقدار فوق بسطح 11.66 مترمربع بصورت راه پله  -

 است . )
طبقه اول بسطح 135.79 مترمربع  در دو واحد مسکونی . (از مقدار فوق بسطح 11.66  -

 مترمربع بصورت راه پله است . )
طبقه دوم بسطح 146.79 مترمربع  در دو واحد مسکونی .  (  که از مقدار فوق بسطح 11.66 -
 متر رمبع بصورت راه پله  -  و بسطح 11 متر مربع کنسول در حد شمال بسمت شارع با 

عرض 1.20 متر در ارتفاع 6 متري  است . )
طبقه سوم  بسطح 146.79 مترمربع  در یک واحد مسکونی .  (  که از مقدار فوق بسطح  -

11.66 متر رمبع بصورت راه پله  -  و بسطح 11 متر مربع کنسول در حد شمال بسمت شارع با 
عرض 1.20 متر در ارتفاع 6 متري  است . )

برابر نقشه معماري ارائه شده تا اینمرحله هر طبقه در 2 واحد مسکونی و مجموعاً در 5    -
 . واحد مسکونی میباشد

پیلوت بوسیله دیوار داخلی به سه قسمت تقسیم شده که رعایت پارکینگ تا اینمرحله  -
براي 5  واحد مسکونی گردیده و در صورت هرگونه تغییر در کاربري قابل بررسی مجدد و 

 . طرح در کمیسیون ماده صد  خواهد بود
(پارك هاي عمومی  . محله اي  . ناحیه اي  ) قرار   G113 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

 . دارد و کل اعیان خارج از تراکم است
 . بر اساس طرح  تفصیلی زمان احداث بنا  ملک در کاربري مسکونی قرار دارد -
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برابر پی نوشت پیوست کارشناس خط پروژه منطقه 3  بدلیل کاربري پالك و عدم تعریف  -
 . معبر براي آن امکان تهیه خط پروژه ممکن نمیباشد

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 584,534,400(پانصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  پانصد و  سی و  چهار هزار و  
چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 98.62  2
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توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 11مورخ **--**
 9803/11 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 5واحد مسکونی

باز یربناي 648.07مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 99 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 25.57مترمربع در طبقه همکف که از این **--**
.مقدار 6.65مترمربع سایبان همگن بتنی می باشد

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم هر کدام  به مساحت 18.92**--**
مترمربع (مجموع سه  طبقه 56.76مترمربع )

توسعه  بناء در زیرشیروانی به مساحت 16.29مترمربع به صورت توسعه انباریها که  **--**
.ازاین مقدار 5.76مترمربع انباري بیشتر از 5مترمربع مشمول تراکم می باشد

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد( راه عبور 2متر می باشد و پارکینگ شماره 4 **--**
با توجه به  پارك عملی  مورد تایید می باشد )

مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**
پروانه بر اساس 10% عرصه قابل تامین است که در زمان بازدید اجرا نشده است.)

.بر اساس ضوابط زمان پروانه 29.53مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند**--**
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

سطح اشغال همکف از 65.13% در زمان پروانه به 73.37%(به کسر سایبان مازاد ) **--**
.افزایش یافته است

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با 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 42,500,000(چهل و  دو 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
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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 203968 مورخ 1399/10/18 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 365/000/000 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 73,000,000(هفتاد و  سه میلیون ) 

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 18.25  0
 

850000  , 1390 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید فروشنامه خط عادي به صورت یک باب  fvhfv احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی
 مغازه به سطح 18.25 متر مربع و فاقد بالکن می باشد

 اعیان احداثی برابر فروشنامه ارائه شده  با قدمت سال 1390 می باشد *-*
 باستناد خط پروژه شماره 1964 به سطح 0.4 متر مربع از اعیان در تعریض می باشد *---*

هیچگونه بالمانعی ارائه نگردید *----*
با توجه به ضوابط اعیان خارج از تراکم به سطح 18.25 متر مربع می باشد *-----*

 برابر ضوابط داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد *------*
مراتب جهت پاسخگویی به نامه شرکت توزیع برق و صدور دستورات مقتضی به حضور 

تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 198513 مورخ 
1399/10/11 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی و 

بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب یک 

دهم برابر ارزش معامالتی به مبلغ 40,718,500(چهل میلیون و  هفتصد و  هجده هزار 
و  پانصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 131.35  0.1
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک ضرورت قلع بناي 
احداثی احراز نگردیده لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 5 ماده صد قانون 

شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 
قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده 

میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/06 3/99/27267 تجدید 
نظر

کمربندي  
خرمشهر 
بلوار 

شهداي 
گمنام جنب 

اداره 
اطالعات

3-3-10415-64-1-0-0 48
6

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 50,236,500(پنجاه میلیون و  دویست و  سی و  شش هزار و  پانصد) ریال در 

حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 14.45  1.5
 

3100000  , 1396 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 141.4 متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه موجود  131.45**--**
مترمربع  می باشد (رعایت عقب نشینی گردیده است)مشتمل بر ساختمان دوبلکسی در یک 

.واحد   می باشد
که در زمان بازدید در مرحله بهره برداري با قدمت سال 96 و اسکلت بتن آرمه می  **--**

.باشد
با توجه به نقشه ارائه شده همکف مشتمل بر پیلوت به  مساحت  31.91مترمربع راه **--**

 پله  مسقف و ایوان 7.76مترمربع و سرویس بهداشتی  به مساحت 4.71مترمربع
 نیم طبقه اول به صورت اتاق خوا ب به مساحت 39.35 مترمربع**--**

112قرار r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**
(%دارد.(100-70

بنابراین 92مترمربع مساحت پیلوت و راه پله داخل تراکم می باشد و 14.45**--**
.مترمربع مساحت سرویس و راه پله مسقف و بخشی مسکونی مازاد بر تراکم می باشد

 مساحت مسکونی نیم طبقه به سطح 39.35داخل تراکم**--**
.سطح اشغال موجود ملک 80.98% و مجاز 70% می باشد**--**

.می باشد r112 کاربري عرصه**--**
با توجه به خط پروژه شماره 941ملک فاقد عقب نشینی از کوچه 8 متري حد **--**

.جنوب می باشد
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  دارند.(عدم رعایت حداقل عرض 3متر)**--**

.ملک در حریم ارتفاعی اداره اطالعات قرار دارد**--**
داراي  راي غیابی کمیسیون بدوي به شماره 24304مورخ 98/11/28 مبنی بر **--**
تخریب داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 24610مورخ 99/02/01 مبنی بر 

کارشناسی حضوري
.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**

48
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 2.25 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 513,550,800(پانصد و  سیزده میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار و  هشتصد)  ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 67.93  2.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/11/13 3/99/27268 بدوي امام   
رسالت 5

3-3-30211-18-1-0-0 48
7

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/63 - 98/04/30  بصورت 3  بر   -
روي پیلوت  در 3  واحد مسکونی با زیربناي   کلی 401.75 متر مربع  مربع صادر گردیده 

.  است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 70 %  مورد استفاده 69.12 % -    -       -

 % -   طبقات  ؛   210 % مورد استفاده  207.35
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري میباشد  و برابر نقشه برداري ارائه شده    - -
:داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 %  سطح اشغال موجود  همکف ؛  81.45 %  -   تراکم طبقات  ؛  244.36   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  16.78  متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا سوم  بسطح 50.34  متر مربع (هر  -2
 طبقه بسطح 16.78 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع طبقات اول تا سوم  0.81 (   -4
 هر طبقه 0.27 متر مربع ) (عرض راه پله 1.15 متر )

---------------------------------------------------------
 . کاهش راه پله به بام بسطح 5.43 متر مربع -

 . رعایت پارکینگ گردیده است -
 تعداد و طول درب در نقشه رعایت شده . (در محل اجرا نشده است ) -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 و زیرشیروانی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 
به 2 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 
پرداخت جریمه به مبلغ  1,676,035,200(یک میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  شش 
میلیون و  سی و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و نتیجتاً راي بدوي در این بخش 

تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 263.16  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/11/06 3/99/27269 تجدید 
نظر

استخر  
رسالت  
امید

3-2-10181-32-1-0-0 48
8

با توجه به محتویات پرونده در خصوص افزایش تعداد واحد ها از 6 به 8 واحد ، نظر به 
اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداري نبوده و 

کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد ، لذا راي بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف 
، صحیح صادر گردیده است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه تجمیعی  صادره به **--**
 شماره 174مورخ 97/12/18 به صورت ساختمان 4.5طبقه در 6واحد مسکونی

باز یربناي 930.54مترزمربع(طبقه چهارم باعقب سازي نسبت به طبقات پائین تر با **--**
توجه به ضابطه تجمیع  )که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می باشد و تا این 

 مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 22.67مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا د بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم    هر کدام  به مساحت 36.84**--**
 مترمربع

 اضافه بناء مازا د بر تراکم در طبقه چهارم   به مساحت 110.72  مترمربع**--**
افزایش تعداد واحد از 6 به 8 واحد که  طبقه سه و چهار از یک به دو واحد تبدیل **--**

گردیده است (افزایش تعداد واحد 2)
توسعه بناء در زیرشیروانی به مساحت 19.25مترمربع که از این مقدار 6.32 **--**

.مترمربع انباري بیشتر از 5متر مربع میباشد
 رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد (پارکینگ شماره 7 و 6 با تزاحم)**--**

مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(به مساحت  8.30مترمربع **--**
کمتر از حد نصاب مورد نیاز )

بر اساس ضوابط زمان پروانه 49.39مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند(14**--**
 مترمربع براي هر واحد)

فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**
.سطح اشغال همکف از 64.97% در زمان پروانه به 77.95% افزایش یافته است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

48
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 49.85 126563  , 1384 دیوار گذاري 1399/11/20 3/99/27276 بدوي بلوار امام 
علی(ع) 
کوي زمان 
،زمان4 
فرعی اول 
سمت راست

   

3-1-10205-638-1-0-0 48
9

توضیحات بازدید **بسمه تعالی**
احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت بصورت زمین بایر محصور --**

.بمساحت 155/6 مترمربع میباشد
از بابت دیوار گذاري (محصورکردن زمین) و درب ورودي هیچگونه مدارکی ارائه  --**

نگردید.(دیوار گذاري بدون مجوز سال 84 و شامل چهار جهت زمین به طول 49/85 متر و به 
ارتفاع 2/20 میباشد)

الزم به ذکر است به طول 3/75 از دیوارگذاري در مسیر معبر 6 متري قرار  ***---***
.دارد

برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی که ممهور به مهر نقشه بردار گردیده  **--**
.است مساحت وضع موجود 155/23 متر مربع میباشد

برابر خط پروژ بشماره 1463 (پیوست) بمساحت 2/65 متر مربع از وضع  *****--****
موجود در تعریض معبر 6 متري و به مساحت 42/89 متر مربع از وضع موجود فاقد 

.کاربري(بدلیل حذف کوچه ضلع غرب) میباشد
     .مراتب جهت پاسخ استعالم بحضور تقدیم میگردد--**

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور طبق موازین قانونی 
صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه 
دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بناي 

مسکونی، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  2 به 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  31,356,000(سی و  یک میلیون و  سیصد و  

پنجاه و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 26.13  1.5
 

800000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/13 3/99/27277 تجدید 
نظر

پیرکالچاي  
خ مدرس 
میدان امام 
  حسین

3-2-10260-62-1-0-0 490

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

درخصوص عقب نشینی اعالم شده راي بدوي عیناً تایید میگردد. رعایت عقب 
نشینی

7  0
 

800000  , 1374 تجاوز به معابر عمومی 1399/11/13 3/99/27277 تجدید 
نظر

پیرکالچاي  
خ مدرس 
میدان امام 
  حسین

3-2-10260-62-1-0-0 490

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 83 مورخ 74/05/21 در 1/5طبقه ( با 
 .احتساب یک واحد  مسکونی ) به زیربناي 93/20 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حدبهر برداري بوده و  برابر پالن معماري  ارائه شده توسط متقاضی 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

 در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 21/91 متر مربع می باشد *--*
در طبقه اول داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 4/22 متر مربع می باشد *---*

فاقد کسري پارکینگ است *----*
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 67/76 % و سطح اشغال موجود برابر با %91/701  *----*
می باشد

باستناد خط پروژه شماره 2533 پیوست بمساحت 7 متر مربع از ملک(مشتمل بر *----*
اعیانات احداثی) در مسیر تعریض معبر 8 متري حد غرب قرار دارد

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت  استعالم موقعیت مکانی ملک را دارند 
.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص احداث یک باب خانه ویالیی بدون 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-214511 مورخ 99/11/02 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 24,800,000(بیست و  چهار میلیون و  هشتصد هزار )  ریال صادر و 

اعالم می نماید. 

جریمه 80  0.1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/20 3/99/27279 بدوي نیروي 
دریائی آب 
و اسیاب 

کوچه شهید 
فتحی دخت 
انتهاي 
کوچه

3-1-10205-841-1-0-0 491
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شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 132 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی و با مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 ساختمان درحال بهره برداري  می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1392 می باشد *------*

 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف مسکونی - تراکم متوسط  *-------*
باستناد پی نوشت واحد نقه برداري و خط پروژه ، با توجه به عدم تعبیه معبر در  *------*
طرح تفصیلی در محدوده ملک مورد نظر و نیز نسقی بودن ملک ، امکان تهیه خط پروژه 

 میسر  می باشد
واقع شده  R 111 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 60.60 -1
  همکف به سطح 80 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*
رعایت یک واحد پارکینگ در فضاي باز می گردد *--*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

491

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 تبدیل اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 120,425,800(یکصد و  بیست میلیون و  چهارصد و  بیست و  
پنج هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50.12  1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 3/99/27290 بدوي  
شهدا-فرهن
گ و دین  
نبش ك 
شقایق

3-2-10204-46-1-0-0 49
2

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

قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون 
و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/69 به تاریخ 98/05/05 به صورت 1.5 طبقه و در یک واحد مسکونی  

با زیربناي 248.98 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 7.87 متر مربع -1
همکف داراي سایبان جداساز به سطح 16.33 متر مربع جهت تامین پارکینگ می  *--*

 باشد
 توسعه بنا در زیر شیروانی به سطح 25.92 متر مربع  ( به صورت زیر شیروانی ) -2

با توجه به مساحت بیش از 180 متر مربع داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می  -3
 باشد

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
متر حیاط خلوت سراسري در طول رعایت نشده است و به صورت پاسیو با  2 *-------*

 ابعاد 3.96  * 3.91 تعبیه شده است
جانمایی ساختمان برابر ضوابط با رعاتی 2 متر حیاط خلوت در حد شمال و  *--------*
احداث بنا به سمت جنوب بوده است که در وضع موجود به صورت عقب ساز و حیاط در 

 شمال  به عمق 5.3 متر اجرا شده است
 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*

 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  70 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 63.10 % ------  *------*

% استفاده کنونی  67.39
تراکم مجاز : 210 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 114.46 %  *---------*

% ------- استفاده کنونی  134.40
 رعایت فضاي باز  می گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
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باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد لذا با توجه به تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی 

دادگستري طی نظریه شماره 203741 مورخ 1399/10/17 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز به مبلغ 1/550/000/000 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 310,000,000

(سیصد و  ده میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 15.51  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/11/11 3/99/27291 تجدید 
نظر

خ شهدا  
اول ج 

کیژده-کوچ
 ه نهم

3-3-10163-29-1-0-0 49
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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 297,237,600
(دویست و  نود و  هفت میلیون و  دویست و  سی و  هفت هزار و  ششصد) ریال عینا 

تأیید می گردد .

جریمه 72.89  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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 پنج ماده صد قانون 
شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2  برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 

قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  
هشت میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 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 احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/117 مورخ 98/07/25 در 2/5 
طبقه ( با احتساب 2 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 357/27 متر مربع 

 .صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 16/65متر مربع می باشد توضیح  *--*

اینکه بسطح 15/51 متر مربع از پیلوت بدون مجوز به یکباب مغازه تبدیل شده است
ضمنا در همکف یکباب انباري بسطح 15/67 متر مربع می باشد که طبق ضوابط کال بصورت 

مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع می باشد
در طبقات اول و دوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت33/30 متر مربع (هر  *---*

طبقه بسطح 16/65 متر مربع) می باشد از این مقدار بسطح 11/68 متر مربع مربوط به 
افزایش زیربنا در راه پله می باشد

در زیرشیروانی بسطح 7/27متر مربع افزایش زیربنا دارد که از این مقدار بسطح   *----*
3/81 متر مربع مربوط به انباري مازاد بر مقدار مجاز 5 متر مربع است

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 73/43 % و سطح اشغال موجود برابر با %84/76  *----*

می باشد
براي واحد هاي مسکونی فاقد کسري پارکینگ بوده لیکن به سبب احداث تجاري  *-----*

یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/06/01 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 544,615,750(پانصد و  چهل و  چهار میلیون و  ششصد و  پانزده 

هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 100.39  1.75
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/17 3/99/27293 بدوي خ الهیجان  
- خ شهدا  
ك اعتماد

3-2-10071-13-1-0-0 49
4

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

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

ردتخلف 2  0
 

3100000  , 1399 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/99/124 به تاریخ 99/07/07 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 460.20 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 30.37 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا دوم در مجموع به سطح 40.74 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

20.37 مترمربع ----- به کسر مساحت پاسیو احداثی 2 *3  )
پاسیو احداث در طبقات تعبیه شده و فاقد فضاي باز در همکف می باشد *--*

 توسعه انباري در زیر شیروانی به سطح 18.95 متر مربع -3
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 

مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 8.95 مترمربع می باشد
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.93 متر مربع و   -4

طبقات در مجموع  به سطح 5.40 مترمربع (هر طبقه به سطح 2.70 متر مربع  )
 افزایش تعداد واحد از 2 به 4 واحد -5

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته استد *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می کردد *--------*

 R112 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 65 %  +  تشویقی عقب نشینی  6.27 %  -----  مورد  *------*
% استفاده زمان پروانه 71.27 % ------ استفاده کنونی  86.38

تراکم مجاز : 130 + 12.54 % تشویقی عقب نشینی-------  مورد  *---------*
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% استفاده زمان پروانه 142.54 % ------- استفاده کنونی  166.78
رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد با توجه به قدمت بنا ضرورتی براي 
اعاده به وضع سابق احراز نمی گردد و با توجه به عدم افزایش زیربنا، مورد در شمول 

هیچ یک از مصادیق مندرج ماده  100 قانون شهرداري وتبصره هاي مزبور نبوده  و 
کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/11/20 3/99/27306 بدوي جانبازان   
سپیدرود

3-3-10309-34-1-0-0 49
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/99/9 به تاریخ 99/03/06 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 324.84 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام کاري می باشد
 باستناد نقشه برداري ارائه شده فاقد تخلف زیر بنایی می باشد  *----*

اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد بر خالف پروانه صادره نموده  *------*
 است

رعایت 2 واحد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-------*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *--------*

رعایت نماي جانبی مناسب می گردد *----------*
رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

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  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 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 527,077,500(پانصد و  بیست و  هفت میلیون و  هفتاد و  هفت 

هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 113.35  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/19 3/99/27319 بدوي بلوار مدرس 
پشت آتش 
نشانی 

کوچه سالمه 
کوچه 
هفدهم 
ملک سوم

3-1-10303-100-1-0-0 49
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باستناد نامه شماره 221226 مورخ 1399.11.11شهرداري منطقه وگزارش پیوست آن به 
تاریخ 1399.11.09 مبنی بر مسدود نمودن بازشو و رفع اشرافیت ، مقرر میگردد 

شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید.

ردتخلف  0
 

3100000  , 1399 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت به طرفیت آقاي مهدي هوشمند مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی بدون مجوز در حد تراکم مجاز، با 

عنایت به محتویات پرونده مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به 
پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 48,096,500(چهل و  هشت 

میلیون و  نود و  شش هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 155.15  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 95.40 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت و با مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*
 R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد  پی نوشت واحد خط پروژه با توجه به نسقی بدون ملک و عدم تعبیه  *------*
 معبردر طرح تفصیلی ، امکان تهیه خط پروژه میسر نمی باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 93.81 -1
همکف به سطح 71.55 متر مربع در حد تراکم و به سطح 17.95 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 187.63 -2

در طبقات به سطح 83.60 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  95.40 متر  *--*
 مربع به صورت خارج تراکم می باشد

رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

حیاط خلوت سراسري به عمق 2 متر رعایت نمی گردد ( عمق اجرایی 1.15 متر   *------*
و با توجه به این امر داراي اشرافیت به پالك مجاور می باشد )

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد
*----------------------------------------* 

در پاسخ به تصمیم  کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/27192 به تاریخ 99/11/05 مبنی بر 
رفع اشرافیت در حیاط خلوت در شمال ، طی بازدید مشخص گردید که اشرافیت با پوشش و 

 مسدود کردن بازشو ، صورت پذیرفته است
 ملک فافد اشارفیت 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

سایر سایر 377.52 3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/13 3/99/27320 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده  
الهیجان 
 شهدا

3-2-10093-14-1-0-0 49
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شرح راي نوع 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 ساختمانی شماره 3/9/16  **--**
مورخه 98/3/11  می باشد که  بصورت 3 طبقه روي پیلوت در 5 واحد مسکونی 

 وزیرشیروانی بصورت
باب انباري  بازیربناي کل 821/65   مترمربع صادرگردیده عملیات ساختمانی  3**--** 

:درحد نازك کاري بوده و طبق سوابق از بابت
افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 35/72 مترمربع داراي راي تخریب  **--**

تجدید نظر کمیسیون ماده صد بشماره 23617-98/10/10  می باشد
در حال حاضر با توجه به پالن نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ساختمان 8واحد *---*

:مسکونی می باشد وموارد تخلف زیر  قابل ذکر می باشد
مقدار دقیق تخلف در همکف در خصوص توسعه بنا 33/64 متر مربع می باشد.(4.54 *-*

مترمربع از این مقدار سایبان بتنی همگن میباشد)
در طبقه اول، دوم و سوم هر طبقه بسطح 29/10 متر مربع توسعه بنا دارد همچنین *--*

بسطح 1/20متر مربع از فضاي راه پله در هر طبقه (در مجموع 3/60 متر مربع) به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل شده است 

طبقه چهارم  بسطح 223/53 متر مربع کال بصورت طبقه مازاد بر مقدار مجاز طرح  *---*
تفصیلی می باشد

در زیرشیروانی بسطح 29/45 متر مربع توسعه بنا دارد (10/99 متر مربع از این  *----*
مقدار بصورت احداث انباري می باشد)

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *-----*
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد.(یک درب به طول 4.2متر اجرا گردیده که  *-----*
1.2متر بیشتر از حد مجاز می باشد وچون در پارك حاشیه اي تاثیري ندارد  مشمول عوارض 

است )
مقدار فضاي سبز برابر پالن 23/78 متر مربع و مقدار مورد نیاز 26/93 متر  *------*

مربع می باشد همچنین مقدار فضاي باز مطابق ضوابط رعایت نمی گردد
.سطح اشغال همکف از 71.60% به 83.99% افزایش یافته است**--**

مراتب با توجه به تصمیم شماره 27017مورخ 99/10/15 کمیسیون ماده صد به **--**
.حضور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص عقب نشینی و تجاوز به شارع ، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون 
شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت مدلول پروانه و تعریض می باشد

رعایت عقب 
نشینی

80.95  0
 

3360000  , 1396 تجاوز به معابر عمومی 1399/11/19 3/99/27323 بدوي جاده  
الهیجان 
شهدا ك 
داود زاده 
ك پنجم

3-2-10093-24-1-0-0 49
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 63 مورخه 96/03/18 در 4/5 **--**
طبقه بانضمام انباري در زیرشیروانی ( با احتساب چهار واحد مسکونی و سقف تراکم 

اعطایی) به
 .زیربناي 468.02  متر مربع صادر گردیده است **--**

: با توجه به سوابق موجود  از بابت **--**
اضافه بنا خارج از تراکم در همکف بسطح 7/58 متر مربع و در طبقات اول تا سوم   -1

45/18 مترمربع (هر طبقه 15/06 متر مربع)
 عدم رعایت سقف تراکم اعطائی در زمان صدور پروانه به مساحت 94/17 متر مربع   -2

داراي پرونده در واحد خالف می باشد که مطابق راي کمیسیون ماده صد بشماره  
3/96/20161-96/09/07  محکوم به پرداخت جریمه شده است

و داراي گواهی عدم خالف بشماره 485219-96/10/16  می باشد**--**
:مجددا از بابت موارد اصالحی به شرح زیر شامل**--**

در همکف بسطح 0/42 متر مربع افزایش بنا دارد ضمناً بسطح 2/45 متر مربع از  *--*
مساحت راه پله و آسانسور کاسته و به زیربناي مفید پیلوت افزوده شده است

در مراحل قبل در مجموع طبقات اول تا سوم (با توجه به تدقیق نقشه وضع موجود) *--* 
در هر طبقه بمقدار 2/65 متر مربع کاهش زیربنا دارد (در مجموع بمساحت 7/95 متر مربع 

بستانکار است)
در طبقه چهارم بمقدار 12/41 متر مربع توسعه بنا دارد *--*

داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره 20614مورخ 96/11/29مبنی بر جریمه می **--**
.باشد

در حال حاضر با توجه به نقشه برداري تفکیکی تایید شده نظام مهندسی  و **--**
:بررسی وضعیت کوچه و خط پروژه موارد تخلف زیر مشاهد گردید

به مساحت 7.53مترمربع داراي توسعه بناء در زیرشیروانی به صورت راهرو و **--**
.انباري  به صورت همزمانساز با توجه به ارائه نقشه می باشد

.از بابت این مورد داري سابقه پرداخت در منطقه می باشد**--**
به مساحت 15.10مترمربع از مساحت اعیان احداثی درهر طبقه به کسر درز انقطاع  **--**

 (در مجموع 75.5مترمربع از طبقه همکف تا چهارم)
و 5.45مترمربع مساحت راه پله به بام  مجموعا 80.95مترمربع در حد شمال در **--**
مسیر تعریض کوچه اصالحی 6متري  قرار دارد که این قسمت خارج از حدود سند مالکیت 

 نیز می باشد
میزان عقب نشینی در پروانه به مالک اعالم گردیده بود اما با توجه به اشتباه در **--**
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پیاده سازي ملک در حد شمال عقب نشینی رعایت نگردیده و در حد جنوب بیشتر عقب 
.نشینی گردیده است

.با توجه به بازدید انجام شده ساختمان در مرحله پایانکار می باشد**--**
کلیه موارد انجامی در زمان پایانکار رعایت گردیده است به جز رمّپ در حد جنوب **--**
.که با ارتفاع 50 سانتیمتر و عرض 1متر به توجه به اختالف ارتفاع دو کوچه اجرا گردیده است
                                     .مراتب جهت صدور گواهی پایانکار به حضور تقدیم میگردد**--**
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              

                                                                          
********----------********

در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 27440مورخ 99/12/09 کمیسیون ماده صد **--**
در خصوص بررسی پالکهاي مجاور و اظهارات مالک در دفاعیه با عنایت به طرح تفضیلی و 

 خط پروژه
مصوب کوچه حد شمال 6متري در نظر گرفته شده است اما ملک حد غرب ویالئی **--**
قدیمی و ساخته نشده می باشد و طول کوچه بن بست حد شمال حدود 8متر می باشد که در 

مجموع پنج پالك به بن بست دسترسی دارند
ضمنا ملک ساخته شده به صورت اشتباه اجرایئ در حد شمال تجاوز به شارع دارد **--**

.اما در حد جنوب بیشتر عقب نشینی گردیده است
.مراتب جهت تصمیم کمیسیون به حضور تقدیم میگردد**--**

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-160272 مورخ 99/08/19 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 48,856,500(چهل و  هشت میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  شش 

هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم می نماید.  

جریمه 148.05  0.1
 

3300000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/15 3/99/27333 بدوي بلوار  
خرمشهر 
بلوار 

شهداي 
گمنام 
(شهرك 

باران) پشت 
کارگاه 

سنگ بلوك 
 غالمرضاپور

3-3-10499-32-1-0-0 49
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در خصوص احداث سایه بان به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب  1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 42,336,000(چهل و  دو 

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

جریمه 29.4  1.5
 

960000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  برابر نقشه برداري ارائه 
 شده عرصه ملک به سطح 340 متر مربع می باشد

 : در خصوص تخلفات داراي سوابق به شرح زیر می باشد

در خصوص اعیان احداثی به سطح 50 متر مربع با مصالح بلوکی و رعایت یک واحد  *-*
پارکینگ در فضاي باز داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد برابر صورت جلسه 
شماره 20684به تاریخ 96/12/23 مبنی بر پرداخت جریمه بوده که پرونده مذکور مختومه 

گردیده است
مالک اقدام به توسعه بنا در مجاورت بناي احداثی با سازه فلزي و یک طبقه بر روي  *---*

همکف ( سوئیت ) نموده است
 کل سازه قدیم و جدید به صورت یک واحد می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد  *------*
 R112  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد واحد نقشه برداري ، با توجه به عدم تعبیه کوچه در طرح تفصیلی و  *------*
  نسقی بودن ملک امکان تهیه خط پروژه نمی باشد ( عرض معبر موجود 8 متر می باشد )

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

توسعه بناي قدیمی به سطح 80.68 متر مربع ( مسکونی ) -1
 احداث فضاي مسقف فلزي به صورت تامین فضاي پارکینگ به سطج 29.40 متر مربع -2

 احداث توسعه بناي مسکونی به صورت یک طبقه به سطح 67.37 متر مربع -3
 بناي توسعه داده شده به صورت سازه فلزي می باشد *-*

کل بنا به صورت یک واحد مسکونی می باشد *--*
رعایت یک واحد پارکینگ می گردد *----*

: تراکم گیري به شرح زیر اصالح می گردد *---*
% سطح اشغال مجاز : 60 % ---- مورد استفاده : 47.08 -1

همکف به سطح 110.08 متر مربع در حد تراکم ( در گذشته به سطح 50 متر مربع داراي  *-*
 سوابق می باشد )

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 58.25 -2
 در طبقه به سطح 67.37 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد *--*

49
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



تخلفی مشاهده نگردید *-*

مراتب جهت پاسخگویی به نامه اداره برق به شماره 1831656 به تاریخ 1400/01/30 و صدور 
دستورات مقتضی به حضور می گردد

سایر 102.31 850000  , 1390 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/11/13 3/99/27338 رسیدگ
ي 

 مجدد

کمربندي  
خرمشهر 
افتخاري 
میدان 
جانبازان 
بهار31 
جنب 

ساختمان 
 جهانی

3-3-10410-161-1-0-0 500

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی طبق فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین 
بمساحت 119/68 متر مربع که مالک بدون مجوز اقدام به احداث یکباب خانه یک طبقه با 
قدمت حدود 2 سال رانموده اند.طبق پالن معماري ارائه شده از سوي متقاضی زیر بناي 
احداثی 70/71 متر مربع میباشد.(الزم به ذکر است که مالک پس از احداث اقدام به عقب 

نشینی نموده و مساحت عرصه باقیمانده حدودا 89/68 متر مربع میباشد.)
بناي داخل تراکم 44/84 متر مربع و بناي خارج از تراکم 25/87 متر مربع و همچنین به 
علت عدم رعایت عرض 2 متر حیات خلوت به میزان حدودا 6/60 متر مربع اضافه بناي 

.مجازي دارند.توضیح اینکه یکواحد کسري پارکینگ مسکونی دارند
جهت مشخص شدن وضعیت عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه توسط واحد محترم نقشه 
برداري میباشد.**** طبق خط پروژه ارسالی بشماره 725 (پیوست) فاقد عقب نشینی 

.میباشد.مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم میگردد
سایر سایر 111.41 3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1399/11/13 3/99/27340 تجدید 

نظر
اتوبان امام 
علی-کوچه 
زمان-زمان

4

3-1-10205-769-1-0-0 501

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 168 متر مربع -

 . 
وضع موجود بدون مجوز شهردراي اقدام به احداث بنا بصورا ساختمان ویالیی دوبلکس در  -

 . یک واحد مسکونی با قدمت سال جاري 98 نموده اند
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 167.77 متر مربع  و اعیان بسطح  -
111.41 متر مربع . (بخشی بصورت پیلوت بسطح حدود 21 متر مربع ) (دوبلکس بسطح 33  

 متر مربع . )
 . رعایت پارکینگ گردیده است  - -

بر اساس طرح تفصیلی بخشی از ملک در حریم شهر و بخشی در محدوده قانونی قرار دارد  -
  .  و فاقد کاربري میباشد .- - اعیان خارج از تراکم است

برابر پینوشت پیوست کارشناس خط پروژه منطقه امکان تهیه خط پروژه پروژه ممکن  - -
 . نمیباشد

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

501

سایر 218.06 3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/13 3/99/27341 بدوي بلوار شهید 
انصاري 
ولیعصر 5 
انتهاي 

فرعی نهم

3-3-10518-22-1-0-0 502

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین نسقی می باشد که

با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 148/56 متر مربع است 
بدون کسب مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان دو طبقه با اسکلت بتن  *-----*

آرمه و قدمت سال 98 بشرح جدول کاربري شده است
که در حد بهره برداري می باشد

با توجه به ضوابط  دو واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد*------*
باستناد خط پروژه شماره 1149 پیوست بمساحت 10/11 از عرصه عقب نشینی  *-------*

دارد
سطح اشغال بنا 60/69% و سطح اشغال مجاز 70% می باشد *--------*
می باشد R112 کاربري حال حاضر ملک و زمان ساخت آن *--------*

حالیه درخواست پاسخ استعالم شرکت برق را دارند*--------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد

502

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 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/12/02 3/99/27343 بدوي شهرك امام  
حسین بلوار 
امام خمینی

 

3-3-30296-10-1-0-0 50
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 اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 94,248,000(نود و  چهار میلیون و  دویست و  چهل و  هشت هزار )  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 18.7  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/98/104 مورخ 98/06/31 در 3/5 
طبقه ( با احتساب یک واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 464/02 متر 

 .مربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي کاهش زیربنا بمقدار 0/02 متر مربع است *--*

 در طبقات اول و دوم  داراي کاهش زیربنا هر کدام بسطح 0/02 متر مربع می باشد *---*
در طبقه سوم بسطح 6/67 متر مربع افزایش زیربنا دارد *----*

طبق پروانه سه طبقه در یک واحد مسکونی بوده که در حال حاضر هر طبقه بطور  *-----*
مجزا به یک واحد مسکونی تبدیل شده و با توجه به آن 2 واحد افزایش تعدا واحد هاي 

مسکونی در ساختمان به وجود آمده است
در زیرشیروانی بسطح 12/03 متر مربع توسعه بنا دارد که از این مقدار بسطح   *----*

0/77 متر مربع مربوط به احداث انباري بیش از 5 متر مربع است
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 74/75 % و سطح اشغال موجود برابر با %74/55  *----*
می باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/09/23 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

50
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 آالچیق به مساحت 16 مترمربع و توسعه همزمان ساز همکف به 
مساحت 3.9 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 105,096,000(یکصد و  پنج میلیون و  نود و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 19.9  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/20 3/99/27345 بدوي کمربندي 
خرمشهر  
پشت 
مجتمع 
مسکونی 
زرین

3-3-10411-536-1-0-0 504

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان در حال احداث  داراي پروانه ساختمانی 
صادر شده به شماره 124 به تاریخ 97/09/29 به صورت 2.5طبقه در 2واحد مسکونی باز 

 یربناي 835مترمربع می باشد
در خصوص تخلف ساختمانی به شرح زیر داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده  *-*

 : صد بوده که گواهی عدم خالف شماره 523001 در محرله صدور می باشد
 توسعه در طبقه همکف به سطح 19.72مترمربع -1

توسعه در طبقه اول به سطح 19.72مترمربع  -2
 توسعه در طبقه دوم به سطح 13 متر مربع ( به کسر  مساحت پاسیو )  -3

تعبیه پاسیو در طبقه اول و دوم به سطح 6.72 مترمربع که   5.28  مترمربع ابعاد آن از  *-*
.مساحت قانونی و مجاز (12مترمربع ) براي اتاق خواب کمتر است

افزایش ارتفاع 1.2متري در پیلوت همراه با تبدیل بخشی از مساحت پیلوت به  *----*
 سطح 60.8مترمربع به استخر جهت استفاده  کلیه ساکنین

 به سطح 3.9 متر مربع داراي اضافه بنا همزمان ساز در همکف می باشد *------*

 رعایت پارکینگ می گردد *-----*

( از بابت موارد اشاره شده داراي راي جریمه و در خصوص توسعه بناء و در خصوص پاسیو 
موضوع قابل طرح دانسته نشده است )

: با توجه به بازدید مجدد مشخص گردید  داراي توسعه بنا به شرح زیر می باشد *-*
مالک اقدام به احداث آلچیق سرپوشیده با سازه فلزي در فضاي حیاط مشاعی براي  -1

 ساکنین  به سطح 16 متر مربع  نموده است
 داراي توسعه بنا همزمان ساز د همکف به سطح 3.9 متر مربع می باشد -2

 ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد *----*
مراتب حهت صدو دستورات مقتضی به حضور تقدم می گردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه 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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 113,568,000(یکصد و  سیزده میلیون و  پانصد 

و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 16.9  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 3/99/27348 بدوي نیروي  
دریائی خ 
رجائی 

کوچه سوم 
بن بست 
اول 

41859448
55
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان داراي پروانه ساختمانی صادره به شماره 
3/97/191 به تاریخ 97/12/25 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 

579.24 مترمربع می باشد
 پروانه ساختمانی به شماره 568620 به تاریخ 98/12/21 یک بار تمدید گردید  *--*

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام اسلکت و سقف می باشد

 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 10.57 متر مربع که از این مقدار به سطح 9.28 مترمربع  -1

سایبان جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقه اول  تا سوم در مجموع به سطح 3.87 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

1.29 مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 139.85 متر مربع -3

 توسعه در زیر شیروانی به سطح 8.31 به صورت احداث انباري -4
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 1.87 متر مربع و  -5

طبقات در مجموع  به سطح 1.56 مترمربع (هر طبقه به سطح 0.52 متر مربع  )
 افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد -6

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
 افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد می باشد *---*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
رعایت تعداد پارکینگ برابر ضوابط می گردد *-------*

 R121   کاربري مجاز : مسکونی - تراکم *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 69.94 % ------  *------*
% استفاده کنونی  75.28

تراکم مجاز : 210 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 209.82 %  *---------*
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% ------- استفاده کنونی  282.37
رعایت فضاي باز می گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و  گزارش 
شهرداري ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بنا بدون مجوز در سه و نیم 

طبقه و شش واحد مسکونی ،  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد گزارش کارشناس رسمی به شماره 219635مورخ 99/11/8 ثبت دفتر 

شهرداري مرکزدر خصوص بررسی اصول سه گانه   وبه استناد   تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

7,573,708,800(هفت میلیارد و  پانصد و  هفتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  هشت 
هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.   در خصوص عقب نشینی، در اجراي 
تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در 

هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 751.36  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/18 3/99/27351 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام 
خمینی 
کوچه 
طالقانی 
فرعی اول 
سمت راست

 

3-3-30271-88-1-0-0 506

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
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 117 متر  -

.مربع
وضع موجود مشتمل بر یکباب  ساختمان نیمه کاره  با سازه بتنی بصورت 3.5 طبقه که  -
بدون مجوز با قدمت 1398 در حال احداث بوده که عملیات ساختمانی در زمان بازدید  

 مرحله
.اتمام اسکلت و سربندي  میباشد -

برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 195.94 متر مربع  (که بسطح 78.94 متر  -
 مربع بیشتر از فروشنامه است ) و اعیانت بشرح زیر است ؛

همکف  بسطح 173.48  متر مربع که از مقدار فوق بسطح 13.56 متر مربع بصورت راه پله  -1
 . و آسانسور  است

طبقات اول تا سوم  هر کدام بسطح 173.48 متر مربع که از مقدار فوق بسطح 13.56 متر  -2
مربع بصورت راه پله و آسانسور  است.  (هر طبقه در 2 واحد مسکونی و مجموعا در 6 واحد 

 مسکونی )
زیرشیروانی  مجموعا بسطح 57.44 متر مربع شامل انباري , راهرو , راه پله و یک  -  3

 . چشمه اتاق
با  توجه به بررسی مجدد کسري پارکینگ از 4 به 3  واحد کاش یافته است . (داراي 3    - -

 واحد کسري پارکینگ است . )
برابر خط پروژه پیوست بشماره 1452 بسطح حدود 1.94 متر مربع از اعیان در هر طبقه  --

 . در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد
  بر اساس طرح تفصیلی و خط پروژه مذکور بسطح 183.27 متر مربع از پالك  در کاربري  -
G113   (پارك هاي عمومی  زیر منطقه اي )  و بسطح 12.67 متر مربع در کاربري مسکونی

 . قرار دارد
 . کل اعیان با توجه به باقیمانده مسکونی  خارج از تراکم است  -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
- - - - - - 

در خصوص موارد فوق برابر راي تجدید نظر ماده صد بشماره 24816 مورخ 99/02/29 به  -
تخریب بنا محکوم گردیده اند که برابر راي شعبه 4 دیوان عدالت اداري راي به رسیدگی 

 . مجدد در کمیسیون ماده صد صادر گردیده است
برابر تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 26467 مورخ 99/08/17  در  -
خصوص تامین پارکینگ خارج از سطح اشغال برابر بررسی صورت گرفته امکان تامین 
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 , پارکینگ خارج از سطح اشغال ممکن نمیباشد
 . الزم بذکر است که تعداد کسري پارکینگ از 4 واحد به 3 واحد کاهش یافته است -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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 10.39 مترمربع، اضافه بناي 
زیرشیروانی به مساحت 3.77 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر 
گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض 

با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل 
ضریب جریمه از  2.5  به  2.25 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  
264,146,400(دویست و  شصت و  چهار میلیون و  یکصد و  چهل و  شش هزار و  

چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 34.94  2.25
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/18 3/99/27356 تجدید 
نظر

انصاري -  
پارس  
حسینی

3-3-10444-81-1-0-0 50
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/99/57 - 99/05/04  بصورت 2    -
طبقه  بر روي پیلوت در یک  واحد مسکونی (دوبلکس ) و انباري زیرشیروانی   با زیربناي  

.  کلی 243.78  متر مربع  مربع صادر گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 85 %  مورد استفاده 78.28  -    -       -

  %  -   طبقات  ؛   170 %  مورد استفاده  156.57
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  سفت   بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه    - -
:بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  89.47 %  -   تراکم طبقات  ؛  178.95   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  10.39 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح  20.78  متر مربع (هر  -2
 طبقه بسطح  10.39 متر مربع)

   . اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 3.77 متر مربع -3
---------------------------------------------------------

داراي پنجره مشرف به پالك همسایه در قسمت راه پله بوده که در صورت افزایش ارتفاع   -
 (okb) اشرافیت آن رفع میگردد .
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 - فضاي باز رعایت میگردد -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

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

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

سایر سایر 22 3300000  , 1369
 , 1398

1399/11/18 بالکن بدون پروانه  3/99/27363 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار امام 
رضا آج 
بیشه 
روبروي 
صافکاري 
ایران آلمان  
 بن کاردان

3-3-10353-152-1-0-0 50
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک دهنه مغازه بانضمام بالکن واقع در گاراژ وحدت 
به آدرس آج بیشه جنب کوچه کاردان می باشد

اعیان برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستري به مساحت 97.2 متر مربع و بالکن به  *-*
 سطح 9.80 متر مربع می باشد

مالک اقدام به بهسازي ملک بدون مجوز نموده شامل تعویض حلب ، رنگ آمیزي و  *--*
افزایش ارتفاع به ارتفاع و همسان سازي با مابقی واحد هاي تجاري واقع در گاراژ به ارتفاع 1 

 متر نموده است
در خصوص اعیان داراي سوابق بالمانع از اداره مرکزي اصناف به شماره 111  به تاریخ  *---*
63/10/27  و برابر گزارش کارشناسی سال 1369 به مساحت 85 متر مربع  و راي کمیته 

 ارزیاب یکمیسیون ماده صد به سال 1369 می باشد
با توجه به بازشگایی درب از داخل گاراژ به کوچه عمومی توسط متقاضی ،  که در  *-----*
حد شرق گاراژ واقع شده ، اهالی نسبت به بازشو مورد نظر شکایتی را به شهردراي مبنی بر 

 اینکه معبر مورد نظر جهت آمد و شد واحد هاي مسکونی بوده و نظر به اینکه
هیچ یک از مالکین واحد هاي تجاري اقدام به این عمل ننموده اند و همچنین  این عمل 

خالف قانون بوده و باعث ایجاد آمد و شد هاي فراوان از سمت گاراژ به کوچه می گردد ، به 
شهرداري ارائه نموده اند

گزارش توسط کارشناس ناحیه تهیه و به صورت تقریبی مساحت اعالم و نیز  *------*
باشتباه بر روي کد اصلی  ملک ثبت شده است

با توجه به موجود بودن چندین دهانه مغازه در داخل گاراژ  و نیز خارج گاراژ ،  *------*
امالك داراي کد نوسازي جداگانه می باشند که می بایست براي این قطعه نیز کد جداگانه در 
نظر گرفته می شده که این امر صورت نپذیرفته و با توجه به مطرح بودن گزارش و شماره 

 درخواست در
 کمیسیون ماده صد ، مجبورا گزارش کامل بر روي کد اصلی صورت پذیرفته است

با توجه به گزارش کارشناس وقت ( سال 1369 ) و اعالم مساحت مغازه به  *-------*
سطح 85 متر مربع و عدم اعالم بالکن و نیز گزارش کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر 

 ، اعالم مساحت مغازه به سطح  97.2 متر مربع و بالکن به سطح 9.80 متر مربع
: داراي تخلف زیر بنایی به شرح زیر می باشد

توسعه بنا به صورت همزمان ساز به سطح  12.20 متر مربع  ( ساال 1369 ) -1
احداث بالکن به سطح 9.80 متر مربع  ( سال 1398 )در ارتفاع 4 متر موجود مغازه -2

 ایجاد بازشو  از گاراژ به معبر عمومی مسکونی  -3
 به سطح 12 متر مربع از واحد تجاري مورد نظر در تعریض معبر 12 متري می باشد *-*

50
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



مراتب جهت پاسخگویی به نامه دبیر خانه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 
70431-1399 به تاریخ 99/04/24 و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات مسکونی در همکف و طبقات و یک طبقه مازاد با توجه به گواهی استحکام بنا 
کارشناس رسمی به شماره219602 مورخ 99/11/8 ثبت دفتر شهرداري مرکز ،  بااعمال 
 ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان ،  جریمه بمبلغ 2,309,328,000(دو میلیارد و 

 سیصد و  نه میلیون و  سیصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي 
صادر میگردد.

جریمه 229.1  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/18 3/99/27368 تجدید 
نظر

بلوار  
انصاري 
مجتمع 
بهاران   

بهار8

3-3-10086-34-1-0-0 509
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/149 به تاریخ 97/11/15 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 552.52 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 15.78 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم  به سطح 47.34 مترمربع ( هر طبقه به سطح 15.78  -2

مترمربع )
 احداث یک طبقه مازاد در طبقه چهارم به سطح 141.78 مترمربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.70 متر مربع و در    -4
مجموع طبقات اول تا سوم  به سطح 19.50 مترمربع (هر طبقه به سطح 6.50 متر مربع  )

افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد -5

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت  *-*
 اتوماسیونی نظام ) می باشد

داراي گزراش شروع عملیات در سر برگ شهرداري به شماره درخواست 522002 به  *--*
 تاریخ 98/03/22 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10  *---*
 متر )

 افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد می باشد *----*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *----*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *-----*
رعایت تعداد 4 واحد پارکینگ مسکونی بدون تزاحم می گردد *------*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *-------*
 داراي شکایت پالك مجاور به دلیل توسعه بنا و احداث طبقه مازاد می باشد *--------*

داراي تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/98/24143 به تاریخ  *----------*
 98/12/13 مبنی بر ارائه گزارش دقیق و مدارك می باشد

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

509

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



سطح اشغال مجاز :  70%  -----  مورد استفاده زمان پروانه 70 % ------  *------*
% استفاده کنونی  78.77

تراکم مجاز : 210 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 210 % -------  *---------*
% استفاده کنونی  315.07

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-------------------------------------*
احتراما باستحضار می رساند در خصوص شکایت ملک مجاور ، با توجه به رضایت نامه محضر 
به شماره 22315 به تاریخ 99/07/14 ثبت شده در دفتر خانه 248 ، رفع شکایت اعالم شده 

 است
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-------------------------------------------*
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/26785 به تاریخ 99/09/17 مبنی بر 

: مشخص نمودن معبر 6 متري به صورت بن باز و یا بن بست
 الزم به توضیح می باشد برابر طرح تفصیلی معبر به صورت 6 متري و بن باز اعالم شده است

ضمنا برابر خط پروژه شماره 1212 که پیوست می باشد ، معبر 6 متري و بن باز اعالم  *-*
 شده است

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می کردد
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 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 186,412,800(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  چهارصد و  دوازده 

هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 27.74  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27373 بدوي بلوار  
انصاري - 

کوچه شهید 
یعقوب زاده  
بن دوم- 
احداثی اول

3-3-10053-110-1-0-0 510
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/202 مورخ 97/12/26 در 3/5 
 .طبقه ( با احتساب 3 واحد  مسکونی  ) به زیربناي 514/44 متر مربع صادر گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از عمق بمساحت 6/50 متر مربع می باشد توضیح  *--*
اینکه بسطح 2/76 متر مربع از این مقدار بصورت توسعه بنا بوده و مابقی بصورت بناي خارج 

از عمق مجاز پروانه می باشد
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از  تراکم و خارج از عمق  بمساحت  *---*
19/50 متر مربع می باشد  8/28 متر مربع از این مقدار توسعه بنا بوده و مابقی بناي خارج از 

 عمق مجاز پروانه می باشد (اضافه بناي هر طبقه بسطح 6/50 متر مربع است)
در زیرشیروانی بسطح 1/74 متر مربع توسعه بنا دارد  *----*

مقدار تخلف به انجام رسیده کمتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 74/02 % و سطح اشغال موجود برابر با %75/34  *----*

می باشد
 تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد *-----*

اجراي فضاي سببز مطابق جانمایی زمان پروانه در زمان اخذ پایانکار بمقدار 10 *-------*
% عرصه باقیمانده الزامی می باشد

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/07/06 تخلف مذکور را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت می گردد *--------*
عرض حیاط خلوت در قسمت شمالی پالك در حد شرقی بجاي  2 متر  *---------*
بمقدار 2/34 متر تغییر یافته (بعمق 34 سانتی متر تغییر جانمایی دارد همچنین در حد 

جنوبی به سبب اضافه بناي احداثی
جانمایی ملک تغییر یافته است)

در حد جنوبی پالك و در قسمت شرقی پخ مطابق ضوابط صدور پروانه  *----------*
رعایت نشده است

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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

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 5,484,375(پنج میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  
چهار هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

219375  , 1381 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/19 3/99/27382 بدوي میدان  
جانبازان-به 
طرف نیروي 
دریایی-کو
  ي استادیار

3-1-10301-24-1-0-0 511

در خصوص احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز، با عنایت به محتویات پرونده 
و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب  یک برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 5,936,288(پنج میلیون و  نهصد و  سی و  شش هزار و  دویست و  
هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 27.06  1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز 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 210501 

مورخ 99.10.27 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 1,121,445(یک 

میلیون و  یکصد و  بیست و  یک هزار و  چهارصد و  چهل و  پنج) ریال محکوم و 
اعالم میدارد

جریمه 51.12  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت ششدانگ یک باب خانه 
 مسکونی به مساحت 62.25 متر مربع می باشد

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 62.18 متر مربع می باشد *--*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی - دوبلکسی با  *----*

  مصالح آجري و با پوشش 100% می باشد
 ساختمان در حال بهره برداري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1381 باستناد فیش برق ارائه شده می باشد *------*
 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف مسکونی - تراکم متوسط  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 493 به سطح 15.35 متر مربع از اعیان  در تعریض  *------*
 کوچه 8 متري اصالحی می باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 132.78 -1
همکف به سطح 35.12 متر مربع در حد تراکم و به سطح 27.06 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % --------- مورد استفاده : 166.94 -2

 در طبقات به سطح 16 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد *--*
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می گردد *---*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

511

سایر 133.8 1800000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/20 3/99/27385 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
امام رضا 
آزاد جنب 
بانک سپه 
انتهاي 

کوچه سمت 
چپ

3-3-10357-498-1-0-0 512

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت  قطعه زمین نسقی بمساحت 479.91 متر  -

 .  مربع
وضع موجود بدون مجوز شهرداري اقدام به احداث  یک باب ساختمان ویالیی در یک  -

 . واحد مسکونی با قدمت سال 1397 نموده اند که عملیات ساختمانی آن باتمام رسیده است
طبق نقشه بردراي ارائه شده مساحت موجود عرصه بسطح 605.56 متر مربع است که  -

 . بسطح 125.65 متر مربع بیشتر از فروشنامه ارائه شده میباشد
 .  اعیان بمساحت  108.8 متر مربع -

 % سطح اشغال مورد استفاده 17.96  -
ورزشی تثبیت شده قرار دارد و اعیان خارج از  ,   S212 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

 . تراکم است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ -

برابر پینوشت کارشناس خط پروژه  بدلیل نسقی بودن پالك و عدم تعریف کوچه در حد  -
 . شرق در طرح تفصیلی امکان تهیه خط پروژه ممکن نمیباشد

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

512

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 510,912,000(پانصد و  ده میلیون و  نهصد و  دوازده هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 63.98  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/02 3/99/27386 بدوي بلوار شهید 
انصاري 

نرسیده به 
میدان 
ولیعصر 
کوچه 
وحدت

3-3-10046-52-1-0-0 51
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/99/139  - 99/07/22  بصورت 2    -
.  طبقه در 4  واحد مسکونی  با زیربناي  کلی 580.90 متر مربع  مربع صادر گردیده است

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 60 %  مورد استفاده 59.94  %   -    -    -
  %    -   طبقات  ؛   180  %   مورد استفاده  119.88
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  اتمام اسکلت  بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 %  سطح اشغال موجود  همکف ؛  66.18 %  -   تراکم طبقات  ؛  119.88   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  19.40 متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح 38.80  متر مربع (هر طبقه  -2
 بسطح حدود 19.40  متر مربع)

 . اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 0.48 متر مربع  -3
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی در طبقه اول و دوم هر کدام بسطح 0.44  -4

. متر مربع
 . انباري بیش از 5 متر مربع در همکف بسطح 4.42 متر مربع  -5

---------------------------------------------------------
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 . فضاي سبز و فضاي باز در نقشه رعایت شده -

 . داراي گزارش ناظر ساختمان -
 . در حریم اداره اطاعات قرار دارد -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

51
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 توسعه همکف، 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 257,510,400(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون 

و  پانصد و  ده هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 38.32  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27387 بدوي بلوار امام  
خمینی 
مجتمع 

شهیدعباسپ
ور 8 متري

3-3-30231-5-1-0-0 514

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر سند مالکیت به صورت ششدانگ یکبابخانه 
 به مساحت عرصه  271.70 مترمربع،قطعه 5 تفکیکی شهرك عباسپور می باشد

در خصوص اعیان مسکونی و سایبان جهت پارکینگ داراي بالمانع به مساحت  *-*
 3/33/51612 به تاریخ 90/08/04 می باشد

باستناد  خط پروژه شماره 2808 به سطح 3.5 مترمربع از ملک در حد شمال در  *--*
تعریض معبر 12متري اصالحی قرار دارد ( به سطح 1 متر مربع از اعیان - سایبان فلزي - می 

باشد
تخلفی مشاهه نگردید *----*

: داراي مجوز  پروانه تعمیرات کلی شامل *-----*
تعویض سربندي و تعویض سربندي بدون افزایش ارتفاع ، احداث آسانسور در داخل اعیان ، 
اجراي کامل تاسیسات برق و مکانیک ، نصب سرامیک و کناف و رنگ آمیزي و کابینت و کمد 

  به شماره 3/33/568276 به تاریخ 98/11/30 می باشد

طی بازدید و با توجه به نقشه هاي ارائه شده داراي تخلفات زیر بنایی به شرح زیر می  *-*
: باشد

احداث یک چشمه انباري در محوطه حیاط ( جداساز ) به سطح 8.48 متر مربع ( خارج  -1
 ( تراکم

 ( توسعه بنا در همکف مسکونی به سطح 38.32 متر مربع  ( خارج تراکم -2
تبدیل بخش از بام شیروانی به تراس غیر مسقف با رعایت جان پناه به سطح 30.68 متر  -3

 ( مربع  ( خارج تراکم

در خصوص انباري در حیاط ، داراي سوابق شکایت پال ك مجاور می باشد ( الزم به  *-*
 ( توضیح می باشد انباري احداث فاقد اشرافیت به پالك مجاور می باشد

رعایت پارکینگ می گردد *-*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

514

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 153.5 3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/20 3/99/27395 تجدید 
نظر

خیابان 
هالل احمر 
بعداز تاالر 
الماس کوچه 

 رازي

3-3-10900-493-1-0-0 515

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پالن معماري و نقشه برداري  **--**
 ارائه شده به مساحت عرصه 114.62 متر مربع

مشتمل بر ساختمان ویالئی یک طبقه  در یک واحد  به انضمام یک انباري تجاري **--**
.می باشد

در زمان بازدید  در مرحله بهره بردار ي بود  اسکلت بتن ارمه  و قدمت احداث  **--**
سال 96 می باشد.(سقف بتنی و فعال در حد طبقه همکف می باشد)

با توجه به نقشه ارائه شده مسکونی  76.6مترمربع  و پیلوت 13.90مترمربع و **--**
انباري تجاري با دسترسی به گذر به مساحت 11مترمربع و سرویس بهداشتی به مساحت 2

 متر مربع در حیاط خلوت
زمینهاي  G213  با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري**--**

.کشاورزي قرار دارد
.بنابراین کل اعیان احداثی  مازاد بر تراکم می باشد**--**

یک واحد کسري پارکینگ  تجار ي و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
.سطح اشغال موجود ملک 90.27%  می باشد**--**

با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه امکان تهییه خط پروژه با توجه به نسقی بودن **--**
.ملک عدم تعیین گذر در طرح تفضیلی و کاربري زمینهاي کشاورزي  نمی باشد

دسترسی ملک از  گذر موجود  6متري  حد شمال می باشد که در محل شکل **--**
.گرفته است

.عرض حیاط خلوت کمتر از 2متر می باشد که در این حد فاقد اشرافیت می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

**--********************
در حال حاضر با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 27502مورخ **--**

 99/11/28 مبنی بر جریمه مسکونی و قلع انبار تجاري
و نقشه هاي ارائه شده توسط متقاضی درب انبار به گذر مسدود گردید و با احداث **--**

 درب به داخل به صورت مسکونی تبدیل گردیده است
.که از بابت آن فاقد راي می باشد و به صورت مازاد بر تراکم می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

515

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 
میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/19 3/99/27397 تجدید 
نظر

امین الضرب 
  سزاوار

3-2-10083-253-1-0-0 516

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي  به 
موجب نظریه شماره 204389 مورخ 99/10/18 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ2.473.800.000ریال تعیین و 

براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 494,760,000(چهارصد و  نود و  چهار 

میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 23.56  0
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص اضافه بناي همکف و طبقات راي بدوي باستناد تبصره دو ماده صد قانون 
شهرداریها و ضریب 1.75 برابر و جریمه به مبلغ 36,338,400(سی و  شش میلیون و  

سیصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد)ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 6.18  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

در خصوص احداث طبقه مازاد و زیرشیروانی راي بدوي باستناد تبصره دو ماده صد 
قانون شهرداریها و ضریب 2.5 برابر و جریمه به مبلغ 1,109,736,000(یک میلیارد و  

یکصد و  نه میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 141.64  2.5
 

3360000  , 1399 طبقه مازاد بر تراکم

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 107**--**
 مورخ 98/07/01 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 2واحد مسکونی

باز یربناي 424.25مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سربندي به صورت **--**
ساختمان سه طبقه در 3 واحد و یک باب مغازه   می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه 

 برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن آرمه مشاهده **--**

:گردید
اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت  2.06مترمربع در طبقه همکف به صورت **--**

 پیلوت
احداث یک باب مغازه با مصالح بلوکی به مساحت 23.56مترمربع مازاد بر تراکم در **--**
حیاط جنوبی که در زمان بازدید در مرحله اجراي دیوار می باشد و سربندي نگردیده است. 

(متصل به دو معبر 8متري)
  اضافه بناء مازا د بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 2.06 مترمربع**--**

 احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز    به مساحت 128.3مترمربع مازاد بر تراکم**--**
توسعه بناء در زیرشیروانی به مساحت 13.34 مترمربع به صورت توسعه انباري و **--**

راهرو
رعایت پارکینگ مورد نیاز مسکونی  می گردد و یک واحد کسري پارکینگ تجاري **--**

.دارند
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره 8مترمربع به ازاي هر واحد می باشد که **--**

.15.6مترمربع کسري حد نصاب فضاي سبز دارند
29.18مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز بر اساس ضوابط زمان پروانه (16مترمربع **--**

.به ازاي هر واحد) دارند
داراي گزارش ناظرین ساز ه و معماري  به شماره هاي 30151 مورخ 99/05/01 و **--**

 35012 مورخ 99/06/04
.سطح اشغال همکف از 73.96% در زمان پروانه به 88.97% افزایش یافته است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 364,870,000(سیصد و  شصت و  چهار میلیون و  هشتصد و  هفتاد 

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

جریمه 58.85  2
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/02 3/99/27398 بدوي فلسطین-  
زمینهاي 
  نهضت

3-2-10224-197-1-0-0 51
7

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/99/111  - 99/06/18   بصورت 2    -

  طبقه  بر روي پیلوت  در 2 واحد مسکونی با زیربناي
.  کلی 329.5  متر مربع  مربع صادر گردیده است   -

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 70  %   مورد استفاده 70 %  -    -       -
  % -   طبقات  ؛   140 %  مورد استفاده  140

   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   
عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -

:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 %  سطح اشغال موجود  همکف ؛  82.88 %  -   تراکم طبقات  ؛  165.77   ------  

 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  19.33 متر مربع -1
اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول و دوم بسطح 38.66   متر مربع (هر  -2

 طبقه بسطح 19.33 متر مربع)
   . اضافه بنا  در زیرشیروانی بسطح 0.86 متر مربع   -3

---------------------------------------------------------
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 . فضاي باز رعایت شده -

 . داراي گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

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

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقه اول هر یک به مساحت 46.18 مترمربع، اضافه بنا 
در طبقه دوم به مساحت 33.92 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.8 
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 804,140,000(هشتصد و  چهار میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 129.7  2
 

3100000  , 1398 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/11/27 3/99/27399 بدوي پیرکالچاي   
روبروي 

 کالنتري 15

3-1-10283-184-1-0-0 51
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/36 - 98/04/02 بصورت 2   -
طبقه بر روي پیلوت  در 4  واحد مسکونی با زیربناي   کلی 514.32 متر مربع  مربع صادر 

.  گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 65 % مورد استفاده 65 % -    -    -      -

  % طبقات  ؛   130 % مورد استفاده  130
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  اجراي اسکلت و سقف طبقه دوم بدون انجام  سربندي    - -
میباشد  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل 

:میباشند
 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  84.15 % -   تراکم طبقات  ؛  163.20   ------  

 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  46.18 متر مربع -1
. اضافه بنا خارج از تراکم  در طبقه  اول بسطح 46.18  متر مربع -2

. اضافه بنا خارج از تراکم  در طبقه  دوم  بسطح 33.92  متر مربع  -3

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع همکف  0.66 متر مربع و  -4
 طبقات اول و دوم هر کدام 1.38 متر مربع . (عرض راه پله 1.10 متر برابر نقشه معماري  )
---------------------------------------------------------

با توجه به مرحله ساختمانی , تعداد واحد هاي مسکونی بر اساس نقشه معماري 4 واحد   -
 . مسکونی که رعایت پارکینگ گردیده است

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 . بسطح 17.87 متر مربع کسري فضاي باز -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
-----------------------------------------

داراي شکایت از همسایه بشماره 604979  بدلیل ایجاد رطوبت و نم بر روي دیوار ها  -
 . داخلی بدلیل عدم اجراي سربندي با توجه به مرحله ساختمانی است

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
مراتب  با توجه به تصمیم شماره 27188 مورخ 99/11/11  اعضاي محترم کمیسیون ماده  -

.صد جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده 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.برابر ارزش معامالتی به مبلغ 875,952,000(هشتصد و  هفتاد و  پنج میلیون 

و  نهصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 130.35  2
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/12/02 3/99/27400 بدوي کردمحله -  
ایزددوست
- کریمی- 
  بن مصدق

3-2-10145-66-1-0-0 519

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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/99/67 به تاریخ 99/05/12 به صورت 3 طبقه و در 5 واحد مسکونی با 

زیربناي 689.80 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 24.87 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع چهارم به سطح 74.61 مترمربع ( هر طبقه به  -2

سطح 24.87 مترمربع )
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 4.24 مترمربع می باشد  ( محاسبات درآمدي )

 توسعه انباري در زیر شیروانی به سطح 8.18 متر مربع -3
 توسعه راه پله به بام به سطح 0.3 متر مربع -4

 افزایش تعداد واحد از 5 به 6 واحد -5
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 3.79 متر مربع و   -7

طبقات در مجموع  به سطح 18.60مترمربع (هر طبقه به سطح 6.2 متر مربع  )

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

رعایت پارکینگ می گردد *-------*

 R121 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم *--*
  R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  65% + 3.76 % تشویقی عقب نشینی-----  مورد  *------*
% استفاده زمان پروانه 68.36 % ------ استفاده کنونی  79.18

تراکم مجاز : 195%  + 11.28 % تشویقی عقب نشینی-------  مورد  *---------*
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% استفاده زمان پروانه 205.09 % ------- استفاده کنونی  237.53
رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*

رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
با توجه به محتویات پرونده و راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه صدرالذکر 
مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر کارشناس 
رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول 
نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-240955 مورخ 99/12/04 در اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز ثبت گردیده و داللت بر تایید اصول فنی و بهداشتی 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 53,130,000(پنجاه و  سه میلیون 

و  یکصد و  سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 18.48  1
 

1220000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/19 3/99/27406 رسیدگ
ي 

 مجدد

خشکه رود  
- بلوار 
مدرس 
شهید 
رجایی 
هفتم

3-1-10002-23-1-0-0 520

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 
11 به تاریخ 95/03/27 و گواهی پایان کار به شماره 486232 به تاریخ 96/05/30 به صورت 

 ساختمان 3.5 طبقه در 3 واحد مسکونی می باشد
مالکین پس از دریافت گواهی پایان کار اقدام به احداث سازه فلزي به صورت بالکن در  *--*

حد جنوب شرقی ساختمان و متصل به سازه در هر طبقه به سطح 4.62 متر مربع ( در 
مجموع به سطح 18.48 متر مربع ) نموده اند

الزم به توضیح می باشد دیوار چینی و بتن زیري سقف و کف بناي مذکور تا کنون  *---*
 اجرا نشده است و سازه به صورت اسکلت می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
سایر سایر 89.07  0

 
219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 

کاربري مربوطه
1399/11/20 3/99/27416 بدوي کیژده-  

خرمشهر  
پائیزان

3-3-10217-111-1-0-0 521
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان ویالیی دوبلکس , برابر فروشنامه با عرصه نسقی   -

 . بمساحت 75 متر مربع
داراي اعیان ویالیی دوبلکس  ,  برابر فیش برق با قدمت نصب کنتور    1381/12/04 که  -

 . بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است
طبق نقشه ارائه شده داراي عرصه بمساحت 74.49 متر مربع و اعیان بسطح 89.07 متر  -

 مربع . (بسطح 25.39 متر مربع از مقدار فوق بصورت نیم طبقه است )
طبق خط پروژه پیوست بشماره 731  بسطح 18.14 متر مربع از عرصه (که حدود 9.46 متر  -
مربع از اعیان است ) در حد شرق و غرب در تعریض بن بست 6 متري و خیابان 35 متري 

 . آتی قرار دارد
برابر نامه شماره 174395 مورخ 99/09/08(ثبت دبیرخانه )  مدیر امور توزیع برق منطقه  -

 . یک رشت , ملک فوق خارج از حریم برق قرار دارد
  % تراکم مجاز 75 %  - 100 -

 % مورد استفاده بکسر عقب نشینی  113 -
 . در همکف بسطح 42.26 متر مربع داخل تراکم و بسطح 21.42 متر مربع خارج از تراکم -

 . نیم طبقه بسطح 25.39 متر مربع داخل تراکم -
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

 . مساحت عرصه کمتر از 74 متر مربع است -
 . مورد درخواست  استعالم اداره آب

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 4.27 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به 

مساحت 7.27 مترمربع، اضافه بناي طبقه دوم  به مساحت 26.03 مترمربع، اضافه بناي 
طبقه سوم به مساحت 44.95 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 0.27 
مترمربع، که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، 
به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 417,261,600(چهارصد و  هفده میلیون و  دویست و  شصت و  
یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 82.79  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 3/99/27421 بدوي امین  
ضرب-پش
ت انبار قند 
وشکر  علی 
محمدي 
ابتداي ك 
طالبی

3-2-10083-158-1-0-0 52
2
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09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/99/58   به تاریخ 99/05/05 به صورت 3.5 طبقه ( پلکانی در طبقات دوم 

وسوم )  و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 544.32 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام اسکلت و سربندي می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 4.27 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقه اول به سطح 7.27 مترمربع -2

اضفه بنا در طبقه دوم به سطح 26.03 متر مربع  ( عدم رعایت عقب سازي پلکانی ) -3
اضافه بنا در طبقه سوم به سطح 44.95 متر مربع ( عدم رعایت عقب سازي پلکانی )  -3
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در طبقات در مجموع  به سطح 0.27   -4

مترمربع (هر طبقه به سطح 0.09 متر مربع  )

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

رعایت تعداد پارکینگ می گردد *-------*

 R232 -  کاربري مجاز : مسکونی - تراسه *--*
 R232 - کاربري موجود :  مسکونی - تراسه *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 2.89 % تشویقی عقب نشینی-----  مورد  *------*
% استفاده زمان پروانه 72.89 % ------ استفاده کنونی  76.78

تراکم مجاز : 180 % + 8.67 تشویقی عقب نشینی-------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 188.44 % ------- استفاده کنونی  230.26

 رعایت فضاي باز می گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*
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مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
باتوجه به اینکه دیوارگذاري در ملک شخصی و خصوصی مالک انجام شده و از طرفی 

ضرورتی بر قلع بنا نمی باشد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم 
به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  5,534,062(پنج 

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

جریمه 35.16  0.5
 

1100000  , 1378
 , 1398

دیوار گذاري 1399/11/28 3/99/27426 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام 
علی (ع)  
نبش کوچه 
بهارستان  
جنب 
کارواش 
استارت

3-1-10192-498-1-0-0 52
3

در خصوص عقب نشینی، شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . سایر 21.18  0
 

1100000  , 1378
 , 1398

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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه ارائه شده بصورت قطعه زمین محصور نسقی بمساحت   -

 , 140 متر مربع
 , و برابر کروکی نقشه برداري ارائه شده بسطح 139.95 متر مربع  -

در خصوص اعیان  بسطح 24 متر مربع بصورت دفتر کار و سرویس بهداشتی بسطح 6 متر  -
 مربع و دیوارگذاري بطول 36.35 متر

برابر  راي شماره  55 55  مورخ 93/02/06  کمیسیون بدوي  به تخریب بنا محکوم گردیده  -
که برابر نامه شماره 116879 مورخ 84/08/03 راي تخریب اجرا گردیده و پرونده مختومه 

 . گردیده است
 . با توجه به تخریب صورت گرفته دیوار 4 طرف ملک برجا مانده است -

داراي دیوارگذاري بدون مجوز بطول 32.15 متر متر با قدمت تقریبی باالي 20 سال  (که   -
 حدود 5.86  متر آن بصورت دو دهنه کرکره بسمت بلوار 45 متري است )

 .  و بطول 24.19 متر با قدمت سال 1398 با مصالح سنگ بلوك -
برابر خط پروژه پیوست بشماره 1413 بسطح حدود 11.17 متر مربع در شرق و جنوب در   -

 . تعریض بلوار 45 متري و کوچه 8 متري  و پخ دوگذر قرار دارد
بر اساس طرح تفصیلی قدیم در کاربري مسکونی و بر اساس طرح تفصیلی جاري در   -

 . قرار دارد (  G213  ) کاربري  زمین هاي کشاورزي
همچنین با توجه به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 27009  مورخ  -

99/10/15  ,
بطول 5.54 متر از دیوار در حد شرق(کرکره )  و بطول حدود 15.64 متر از دیوار در حد  -
جنوب در تعریض قرار دارد . (بر روي خط پروژه پیوست مشخص گردیده است .)  در تعریض 

 . قرار دارد
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

52
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 252,000,000(دویست و  پنجاه و  دو میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/27 3/99/27427 بدوي بلوارچمران  
20متري 

باقري کوچه 
  دوم

3-2-10189-1-1-0-0 52
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
208017 مورخ99/10/23کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6.700.000.000 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 1,340,000,000(یک میلیارد و  سیصد و  چهل میلیون ) ریال 
صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 27.81  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/11/27 3/99/27427 بدوي بلوارچمران  
20متري 

باقري کوچه 
  دوم

3-2-10189-1-1-0-0 52
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

4,536,000(چهار میلیون و  پانصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 2.7  0.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره  3/96/198 به تاریخ 96/12/16 به صورت 3 طبقه بر روي یک باب مغازه به 

مساحت 34.11 و در 3 واحد مسکونی با زیربناي 594.62 مترمربع می باشد
در خصوص تخلف زیر بنایی داراي سوابق گزارش و راي کمیسیون ماده صد به شرح زیر بوده 

: که منجر به صدور گواهی عدم خالف شماره 523377 به تاریخ 99/02/17 گردید
 اضافه بنا در همکف به سطح 12.23 متر مربع  ( به صورت توسع بناي مسکونی - پیلوت ) -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم به سطح 23.91 مترمربع ( هر طبقه به سطح 7.97 مترمربع  -2

(
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 
مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 3.80 مترمربع می باشد ( جهت محاسبه درآمدي 

(
توسعه راه پله به بام در به سطح 8.94 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید  در طبقات در مجموع به سطح 3.66  -4
 مترمربع

رعایت یک واحد پارکینگ تجاري و سه واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--*
رعایت دیوار حائل بام می کردد *----*

 رعایت سرویس بهداشتی 1/20 واحد تجاري در زمان پایان کار الزامی می باشد *-----*
رعایت حداکثر ارتفاع مغازه 3.40 و حداکثر ارتفاع پیولت 2.4 در زمان پایان کار  *------*

الزامیست
داراي گزارش ناظر ساختمان به صورت اتوماسیونی به تاریخ 98/05/13 در  *--------*

 مرحله اجراي اسکلت می  باشد

*-------------------------*
 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است

مالک اقدام به تبدیل بخشی از پیلوت  و محوطه یک پارکینگ تجاري  به یک باب  *--*
 مغازه به سطح 27.81 متر مربع نموده است

رعایت سرویس بهداشتی 1/20 می گردد *---*
مالک اقدام به احداث پیش آمدگی در همکف به سطح 2.10 در حد شمال و به  *----*

سطح 0.6 متر مربع در حد جنوب جهت سهولت در آمد و شد پارکینگ ها نموده است ( در 
 مجموع به سطح 2.70 متر مربع )
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با توجه به حذف پارکینگ تجاري و تبدیل آن به یک باب مغازه ، داراي 2 واحد  *------*
کسري پارکینگ تجاري می باشد

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه شماره 214646 مورخ 99/11/04 راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 21,523,300(بیست و  یک میلیون و  پانصد و  بیست و  سه 
هزار و  سیصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 69.43  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/29 3/99/27428 بدوي بلوار 
خرمشهر 
بلوار 

شهداي 
گمنام 

انتهاي بلوار 
هالل هفت 
کوچه نهم 
دومین 

فرعی سمت 
چپ

3-3-10471-100-1-0-0 52
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت احداث بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
179,350,500(یکصد و  هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  پنجاه هزار و  پانصد) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 38.57  1.5
 

3100000  , 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 مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 69.43 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت دوبلکسی ویالیی و با  مصالح بتنی  می  *----*
 باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*

   R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
باستناد پی نوشت واحد نقشه بردراي ، با توجه به عدم تعبیه کوچه در طرح  *------*

 تفصیلی ، امکان تهیه خط پروژه میسر نمی باشد
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 77.76 -1

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 155.55 -2
در طبقات به سطح 69.43 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  38.57 متر  *--*

 مربع به صورت خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی در فضاي باز برابر ضوابط می گردد *---*

بخشی از اعیان در نیم طبقه به صو.رت تراس روباز می باشد که با توجه به دیوار  *-----*
 کناري احداثی در مجاورت پالك مسکونی ، فاقد اشرافیت می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد

52
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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 ضمن نقض 

راي بدوي و ابقاء واحد موضوع از شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها 
خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

1800000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/12/02 3/99/27437 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی  
انتهاي  

 خوش انس

3-3-30253-20-1-0-0 52
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در خصوص اضافه بناي مسکونی راي بدوي عیناً تاییدمیگردد. جریمه 19.84  2.5
 

5000000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/197 به تاریخ 97/12/26 به صورت 3.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 410.94 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام  سقف دوم می باشد
در خصوص تخلفات به شرح زیر داراي راي بدوي کمیسیون ماده صد به شماره 3/9/23582 

: به تاریخ  99/05/13  مبنی بر تخریب بنا می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 22.09 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 44.18 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

22.09 مترمربع )
 افزایش تعداد واحد از 1 به 2 واحد ( تا این مرحله در اتمام اسکلت سقف دوم ) -3

مجددا با توجه به ارائه مدارك و نقشه هاي وضع موجود تا مرحله اتمام سقف سوم ،  *-*
 : داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد به شرح زیر می باشد

توسعه بنا در همکف به سطح 17.44 متر مربع -1
توسعه بنا در طبقات اول و دوم در مجموع به سطح 34.88 متر مربع   ( هر طبقه به  -2

 سطح 17.44 متر مربع )
 افزایش تعداد واحد از 1 به 2 واحد ( تا این مرحله در اتمام اسکلت سقف دوم ) -3

با توجه به اتمام اسکلت و سربندي و مراجعه و نقشه هاي وضعع موجود  *---------*
: ارائه شده  ، داراي توسعه بنا به شرح زیر می باشد

 توسعه بنا در طبقه سوم به سطح 17.44 متر مربع -1
 افزایش تعداد واحد به نسبت گزارش ارائه شده به کمیسوین ماده صد از 2 به 3  واحد -2

 توسعه راهرو در زیر شیروانی به سطح 2.40 متر مربع -3
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داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام الزامی می گردد  *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو در پایان کار  *------*

الزامی می باشد

 R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R 121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70 % + 10% تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 79.96 % ------ استفاده کنونی  94.94

تراکم مجاز : 210 % +30 %  تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 239.89 % ------- استفاده کنونی  296.63

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
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 بصورت احداث محوطه مسقف براي پارکینگ با ضریب 
0.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 67,425,000(شصت و  هفت میلیون و  
چهارصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.5  0.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/10 3/99/27439 بدوي جاده سنگر  
آب آسیاب 
شقایق

3-1-10205-185-1-0-0 52
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 106.30 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب منزل ویالیی و محوطه مسققف  *----*
 جهت تامین پارکینگ  و با مصالح بتنی می باشد

در خصوص اعیان مسکونی به سطح 54 متر مربع داراي بالمانع به شماره  *-----*
 3/33/25377 به تاریخ 88/03/23 می باشد

مالک اقدام به احداث محوطه مسقف با مصالح بتنی به جهت تامین فضاي  *------*
 پارکینگ به سطح 43.50 نموده است

 عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد *--------*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *---------*

 R111 - کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *----------*
برابر طرح تفصیلی و باستناد خط پروژه شماره 1383 به سطح 49.35  *-----------*

 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري  حد جنوب و غرب می باشد
الزم به توضیح می باشد برابر وضع موجود هیچگونه معبر در حد  *-------------*

غرب موجود نمی باشد و برابر طرح تفصیلی یک رشته معبر 10 متري تعبیه شده که از میان 
 ملک عبور می کند

واقع  R 111 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------------*
: شده است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 171.20 -1

با توجه به دارا بودن بالمانع در خصوص اعیان مسکونی ، به سطح 43.50 متر مربع به  *-*
 صورت خارج تراکم می باشد

 رعایت یک واحد پارکینگ  می گردد *----*
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 اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 25.57 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 
18.92 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 16.29 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  511,467,600(پانصد و  یازده میلیون و  چهارصد و  شصت و  هفت 

هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 98.62  1.75
 

960000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 3/99/27442 تجدید 
نظر

کوي  
دیانتی-خ 
شهید با 
  مروت

3-3-10251-15-1-0-0 52
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 11مورخ **--**
 9803/11 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 5واحد مسکونی

باز یربناي 648.07مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 99 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 25.57مترمربع در طبقه همکف که از این **--**
.مقدار 6.65مترمربع سایبان همگن بتنی می باشد

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم هر کدام  به مساحت 18.92**--**
مترمربع (مجموع سه  طبقه 56.76مترمربع )

توسعه  بناء در زیرشیروانی به مساحت 16.29مترمربع به صورت توسعه انباریها که  **--**
.ازاین مقدار 5.76مترمربع انباري بیشتر از 5مترمربع مشمول تراکم می باشد

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد( راه عبور 2متر می باشد و پارکینگ شماره 4 **--**
با توجه به  پارك عملی  مورد تایید می باشد )

مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**
پروانه بر اساس 10% عرصه قابل تامین است که در زمان بازدید اجرا نشده است.)

.بر اساس ضوابط زمان پروانه 29.53مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند**--**
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

سطح اشغال همکف از 65.13% در زمان پروانه به 73.37%(به کسر سایبان مازاد ) **--**
.افزایش یافته است

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص احداث ساختمان دو طبقه مشتمل بر چهار واحد 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-207470 مورخ 99/10/18 
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 
77,090,800(هفتاد و  هفت میلیون و  نود هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم می 

نماید. 

جریمه 248.68  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27445 بدوي کمربندي 
خرمشهر  
کوي امام 
رضا (ع)  
بهار 19  
انتها

3-3-10410-495-1-0-0 52
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف 
به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

 0
 

3100000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب  3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,057,038,000(یک میلیارد و  پنجاه 

و  هفت میلیون و  سی و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 113.66  3
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي  برابر نقشه برداري ارائه 
 شده عرصه ملک به سطح 128.65 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه  در 4 واحد بر روي پیلوت و با  *----*
 مصالح بتنی  می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*
 R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 725 به سطح 8.20 متر مربع از اعیان در هر طبقه در  *------*
 تعریض کوچه 10 متري اصالحی می باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 75.71 -1
همکف به سطح 111.74 متر مربع در حد تراکم و به سطح 9.12 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 151.43 -2

در طبقات به سطح 159.63 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  82.09 متر  *--*
مربع به صورت خارج تراکم می باشد

رعایت سه واحد پارکینگ مسکونی  و داراي یک واحد کسري پارکنیگ مسکونی   *---*
می باشد

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
رعیات حیاط خلوت سراسري می گردد *------*

مراتب جهت صدور دستورات  به حضور تقدیم می گردد

*------------------------------------------------*
در خصوص موارد اشاره شده داراي پرونده مفتوح در واحد تخلفات می باشد

با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 26163 به تاریخ 99/07/13 مبنی بر  *--*
اینکه مالک مدعی بوده در حد شمال ملک داراي معبر می باشد ، پرونده به منطه بازگشت 

داده شده تا گزارش بهنگام ارائه گردد
مالک با توجه به خریداري یک قطعه زمین به مساحت 25.83 متر مربع در حد  *-----*
شمال و متصل کردن به قطعه زمین خود ، عرصه مورد نظر را به سطح 154.48 متر مربع 

: تبدیل و الزم به توضیح می باشد که

52
9

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در وضع موجود در حد شمال  داراي معبر بوده ولی برابر طرح تفصیلی هیچگونه معبري  
تعبیه نشده و با توجه به نسقی بودن ملک ، امکان تهیه معبر برابر طرح تفصیلی میسر نمی 

 باشد
 : بر همین اساس تخحلفات به شرح زیر اصالح می گردد *--*

 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 154.48 متر مربع می باشد *---* 
باستناد خط پروژه شماره 725 به سطح 8.20 متر مربع از اعیان در هر طبقه در  *-----*

 تعریض کوچه 10 متري اصالحی می باشد
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 82.57 -1

همکف به سطح 102.40 متر مربع در حد تراکم و به سطح 18.38 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 165.13 -2
در طبقات به سطح 146.28 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  95.28 متر  *--*

مربع به صورت خارج تراکم می باشد
رعایت سه واحد پارکینگ مسکونی  و داراي یک واحد کسري پارکنیگ مسکونی   *---*

می باشد
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

رعیات حیاط خلوت سراسري می گردد *------*
مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسوین ماده صد و  صدور دستورات  به حضور تقدیم 

می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده  ،تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام بنا توسط هیات سه 

نفره کارشناسان رسمی دادگستري به موجب نظریه شماره 219631 مورخ 99/11/08 ، 
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  18,194,400(هجده میلیون و  یکصد و  نود و  چهار هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 101.08  0.1
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27447 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی (ع)  
کوچه 
شقایق  

فرعی دوم  
سمت چپ  
ملک نهم  
سمت راست

3-1-10205-764-1-0-0 53
0

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 احداث بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

29,736,000(بیست و  نه میلیون و  هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 8.26  2
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27447 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی (ع)  
کوچه 
شقایق  

فرعی دوم  
سمت چپ  
ملک نهم  
سمت راست

3-1-10205-764-1-0-0 53
0

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
برابر راي بدوي کمیسیون ماده صد بشماره 24737  مورخ 99/02/30  در خصوص  اعیان  -
بسطح 100 متر مربع بصورت غیابی به قلع بنا محکوم گردیده اند  , که با توجه به مراجعه 

. متقاضی و ارائه مدارك مورد نیاز گزارش اصالحی بشرح زیر تقدیم میگردد
.

مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 105. متر   -
 مربع   که بدون مجوز اقدام به احداث ساختمان دوبلکس (ویالیی) در یک واحد

 . با قدمت سال 1398 بر روي آن نموده اند -
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي عرصه بمساحت 93 متر مربع و اعیان همکف بسطح  -

 . 78.01  متر مربع و نیم طبقه بسطح 31.33 متر مربع
 . رعایت یک واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده -

برابر پینوشت کارشناس خط پروژه امکان تهیه خط پروژه بدلیل نسقی بودن  ملک  ممکن   -
 . نمیباشد

 . قرار دارد  R111بر اساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی -
  %سطح اشغال مجاز  75%   - طبقات 100 -

 % مورد استفاده همکف 83.88 %   - طبقات   83.88 -
همکف   = بسطح  69.75  متر مربع داخل تراکم   - بسطح 8.26  متر مربع خارج از تراکم -

 . 
  .  طبقات داخل تراکم  -

مراتب  با توجه تصمیم کمیسیون بشماره 25563 مورخ 99/5/13  جهت صدور دستور -
 . تقدیم میگردد

53
0

با توجه به سال ساخت بنا ( 1354 ) و با عنایت به دستورالعمل وزارت کشور به شماره 
8616/1/3/34 مورخ 71/04/28، موضوع قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد. 

ردتخلف 107  0
 

55000  , 1354 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27448 بدوي کسبخ  
چمران 21

3-1-10333-20-1-0-0 53
1

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  برابر سندارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی و 
یک باب مغازه   به مساحت 154.50 مترمربع  می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز و به صورت یک باب خانه ویالیی بانضمام دو باب مغازه  *-*
 می باشد

 سال وقوع تخلف باستناد فیش برق به سال 1354 *----*
باستناد خط پروژه شماره  692 به به سطح  47 متر مربع در تعریض  واقع شده که   *----*

 از این مقدار به سطح 40 متر مربع از اعیان مسکونی و تجاري می باشد
واقع شده  M114 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

است
  : اعیان به شرح زیر می باشد *--------*

دو باب مغازه به مساحت 11.50 مترمربع و 10.30 مترمربع -1
 اعیان مسکونی به سطح 107 متر مربع -2

 اعیان با سازه بلوکی *--*
اعیان تجاري داراي پروانه کسب تجاري به تاریخ 1367/10/06 به شماره 260 می  *---*

 باشد
مالک درخواست دریافت پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه  را دارد *------*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

53
1

در خصوص احداث ساختمان بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري ( در مرحله همکف 
)، 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-219655 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 
21,037,800(بیست و  یک میلیون و  سی و  هفت هزار و  هشتصد)  ریال صادر و 

اعالم می نماید. 

جریمه 100.18  0.1
 

2100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27450 بدوي انتهاي بهار 
19  انتهاي 
ك سمت 
چپ

3-3-10410-497-1-0-0 53
2

  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

13.65  0
 

2100000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 23,751,000(بیست و  سه میلیون و  

هفتصد و  پنجاه و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 7.54  1.5
 

2100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27450 بدوي انتهاي بهار 
19  انتهاي 
ك سمت 
چپ

3-3-10410-497-1-0-0 53
2

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت 164 متر مربع می باشد

با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 156/76 متر مربع است *----*
بدون کسب مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان یک طبقه با اسکلت بتن  *-----*

 آرمه و قدمت سال 99 بشرح جدول کاربري به مجموع زیربناي 107/72 متر مربع
نموده است که در حد نازك کاري می باشد

با عنایت به امکان پارك خودرو در محوطه مطابق پالن ارائه شده فاقد کسري   *----*
پارکینگ است

باستناد خط پروژه شماره 725 پیوست بسطح 13/65 متر مربع از عرصه عقب  *----*
نشینی دارد

سطح اشغال بنا75/27% و سطح اشغال مجاز 70% می باشد *-----*
می باشد R112 کاربري حال حاضر ملک و زمان ساخت آن *-----*

از بابت موارد مذکور با توجه به راي کمیسیون ماده صد بشماره  *-----*
3/99/27450-99/11/27 محکوم به پرداخت جریمه شده است

الزم به ذکر است در زمان ارسال به کمیسیون سربندي اجرا نشده بود و در حال  *-----*
حاضر بصورت بام مسطح (با اشرافیت با امالك همجوار)اجرا شده است

حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم شرکت آب را دارند*--------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 191,084,000(یکصد و  نود و  یک 

میلیون و  هشتاد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  ضمناً در خصوص عقب 
نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف به رعایت تعریض در 

هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 30.82  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27453 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر ك 
پاییزان 

فرعی سوم

3-3-10217-461-1-0-0 53
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بابت احداث ساختمان یک طبقه روي همکف در یک واحد مسکونی بدون مجوز 
شهرداري، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه 
به موقعیت مکانی و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی 
استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-227636 مورخ 99/11/19 ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی 
گردد، ضمن نقض راي بدوي، در خصوص داخل تراکم  به استناد تبصره 4 ماده صد از 

قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
32,103,600(سی و  دو میلیون و  یکصد و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 103.56  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27453 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر ك 
پاییزان 

فرعی سوم

3-3-10217-461-1-0-0 53
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه  عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت 72  متر   -

 , مربع
وضع موجود مشتمل بر ساختمان 2 اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف  ) در یک واحد   -
مسکونی با سازه بتنی و قدمت سال 1398 که بدون مجوز شهرداري احداث گردیده و در 

 . مرحله سفت کاري پلمپ گردیده است
الزم بذکر است که وضع موجود در محل حد غرب بصورت کوچه با عرض حدود 6.5 متر   -
که در طرح تفصیلی بدلیل عدم تدقیق طرح تفصیلی با وضع موجود  کوچه در حد شرق 

طراحی گردیده
و بنا بر نظر کارشناس خط پروژه منطقه  بدلیل نسقی بودن ملک قابلیت طرح در کارگروه  -

 . و اصالح خط پروژه  در این واحد امکان پذیر نمی باشد
برابر خط پروژه پیوست بشماره 731   بسطح 13.12  متر مربع در حد شرق در تعریض  -

 . کوچه 6 متري قرار دارد
متقاضی برابر درخواست شماره 66475 مورخ 99/04/19 (ثبت دبیرخانه ) تقاضاي اصالح   -

  . کوچه بر روي طرح تفصیلی بر اساس بافت موجود منطقه را  دارند
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 72.30 متر مربع و اعیان در هر طبقه  -

 . بسطح 67.19 متر مربع است
قرار دارد . - سطح اشغال مجاز 75 %  - طبقات  R112  بر اساس طرح  تفصیلی در کاربري  -

100 % 
 % مورد استفاده بکسر عقب نشینی    -  همکف    =113.54 %   -  طبقات  =   113.54 -

 .   همکف بسطح 44.38 متر مربع داخل تراکم   و بسطح 22.81 متر مربع خارج از تراکم -
 .  طبقات بسطح 59.18 متر مربع داخل تراکم و بسطح 8.01 متر مربع خارج از تراکم  -

ضمنا عرض 2 متر حیاط خلوت  رعایت نگردیده و داراي پنجره مشرف به پالك همسایه  -
  است . (عرض حیاط خلوت در شمال شرق 0.13 متر و در جنوب شرق 1.30 متر اجرا شده )

 . براي یک واحد مسکونی  رعایت یک واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است  -
*********************-------*************

در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 25613مورخ 99/05/26 کمیسیون ماده **--**
 صد مبنی بر رفع اشرافیت و اصالح نقشه

از محل بازدید گردید و مشاهده شد که  پنجره حد شرق دیوار چینی و کور شده **--**
 است

.و نقشه ها اصالح گردید**--**
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.مراتب جهت هرگونه دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد**--**
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي  تائید و استوار 

میگردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/12/02 3/99/27457 تجدید 
نظر

سرچشمه  
 فلسطین

3-2-10183-5-1-0-0 53
4

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 

منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

306,028,800(سیصد و  شش میلیون و  بیست و  هشت هزار و  هشتصد) ریال  تائید 
و استوار میگردد.

جریمه 45.54  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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 158**--**
مورخ 97/12/06 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 2واحد مسکونی (دو م وسوم دوبلکسی)
باز یربناي 392.02مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می **--**

 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 7.6مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم  هر کدام  به مساحت 7.6**--**
مترمربع (مجموع سه طبقه 22.8مترمربع )

توسعه  بناء در زیرشیروانی به مساحت 15.14مترمربع که از این مقدار 14.85  **--**
.مترمربع  به صورت توسعه انباري بیشتر 5مترمربع می باشد

تبدیل دو واحد مسکونی به سه واحد که از این بابت افزایش تعداد یک واحد **--**
.مسکونی دارند

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ بر اساس راه عبور 2متري)**--**
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**

پروانه 4مترمربع کسري حدنصاب فضاي سبز دارند)
.مساحت فضاي باز 21.1مترمربع کمتر از حد نصاب زمان پروانه می باشد**--**

داراي گزراش ناظرین ساختمان سازه و معماري به شماره هاي 5925 مورخ **--**
  98/06/05و3324مورخ 98/04/26

.سطح اشغال همکف از 75.92% در زمان پروانه به 82.34% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره221442مورخ 99/11/11 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 

ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 5/840/000/000 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 1,168,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 29.2  2
 

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

1399/12/02 3/99/27461 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده انزلی  
شهید 

 موسی نژاد

3-3-10079-40-1-0-0 53
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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 1399/12/02 3/99/27461 رسیدگ
ي 

 مجدد

جاده انزلی  
شهید 

 موسی نژاد

3-3-10079-40-1-0-0 53
5

با توجه به محتویات پرونده  و دادنامه دیوان عدات اداري  و نظریه کارشناس رسمی به 
شماره 172463 مورخ 99/9/5 ثبت دفتر شهرداري مرکز در خصوص بررسی اصول 

سه گانه ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را از بابت اضافه بناي 
مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

218,798,000(دویست و  هجده میلیون و  هفتصد و  نود و  هشت هزار ) ریال جریمه 
در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 35.29  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري طبق ضوابط و مقررات خود عمل نماید ردتخلف  0
 

3100000  , 1398 تبصره 6 کمیسیون ماده صد - 
عدم رعایت ضوابط سیما و 

منظر

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
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/97/156 مورخ 97/12/04 در 2/5 
طبقه ( با احتساب یک واحد  مسکونی بصورت دوبلکس ) به زیربناي 230/20 متر مربع صادر 

 .گردیده است
عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 

:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 11/62متر مربع می باشد توضیح  *--*
اینکه در همکف یکباب مغازه بسطح 29/20 احداث گردیده که بسطح (11/62 متر مربع از آن 

توسعه بناي ذکر شده و بسطح 17/58
متر مربع باقیمانده بصورت تبدیل غیر مجاز پیلوت به مغازه است

در طبقات اول و دوم  داراي اضافه بناء خارج از تراکم بمساحت 23/24 متر مربع (هر  *---*
طبقه بسطح 11/62 متر مربع) می باشد همچنین در همکف بسطح 9/25 متر مربع و در 

 طبقات اول و دوم  بسطح 2/80 متر مربع از
فضاي راه پله به فضاي مفید واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است
.در زیر شیروانی بمساحت 1/71 متر مربع کاهش زیربنا دارد*----*

تعداد واحد هاي مسکونی از یک واحد مسکونی به دو واحد مسکونی تبدیل شده   *----*
است

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 77/62 % و سطح اشغال موجود برابر با %90/51  *----*

می باشد
(انباري شماره 2 راه عبور مجزا ندارد (راه عبور از داخل پارکینگ شماره 2 است *-----*

مغازه فاقد سرویس بهداشتی می باشد*------*
عرض حیاط خلوت رعایت نمی گردد (حداقل ابعاد نورگیر 12 متر مربع می  *-------*

(باشد  که در محل 8.56 متر مربع می باشد
تا این مرحله یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد  الزم به ذکر است تایید  *-----*
نهایی پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم 

.می گردد
(مقدار فضاي سبز (10%) رعایت نمی گردد(اجرا نشده است*-------*

مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/05/08 تخلف مذکور را به  *-------*
شهرداري اعالم نموده است

حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*
مقدار بالکن (سه متر مربع به ازاي هر واحد) رعایت نمی گردد *----------*
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حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/27 3/99/27462 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر  
کوي 

طالقانی 
جنب 

ساختمان 
کوثر

3-3-10211-14-1-0-0 53
6

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بناو ضمن نقض راي بدوي ، به 
موجب نظریه شماره 219627 مورخ 99/11/8کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2/850/000/000ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 570,000,000(پانصد و  هفتاد میلیون ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 19.07  0
 

3100000  , 1399 تبدیل غیر مجاز

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند به صورت یک باب خانه ومحوطه به 
 مساحت 83.33 متر مربع به صورت ساختمان یک طبقه بر روي پیلوت می باشد

از بابت اعیان به مساحت 163/30 متر مربع داراي بالمانع به شماربه 3/33/989755 به  *-*
 تاریخ 99/03/01 می باشد

باستناد خط پروژه شماره 703  به سطح 7/96  مترمربع از اعیان در تعریض می  *----*
باشد

حالیه متقاضی بدون اخذ مجوز اقدام به تبدیل 19/07 متر مربع از پیلوت به  *------*
یکباب مغازه با قدمت سال جاري نموده است که با توجه به ضوابط کل آن بصورت مازاد بر 

تراکم
و از بابت آن یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارد

(مسکونی) می باشد R112 کاربري ملک مطابق طرح تفصیلی *-----*
مالک درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارند *-------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بناي بدون 
مجوز به مساحت 135/52 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضمن نقض راي بدوي  و با توجه به نظریه 
کارشناس رسمی به شماره 231429 مورخ 99/11/25 ثبت دفتر شهرداري مرکز ،  مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 840,224,000(هشتصد و  چهل میلیون و  دویست و  

بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 135.52  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27464 تجدید 
نظر

خ شهداء 
متحدین 
انتهاي ك 
فرعی دوم

3-3-10241-23-1-0-0 53
7

توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 92.90 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 1 طبقه بر روي همکف و با مصالح بتنی  *----*
 می باشد

عملیات به اتمام رسیده و در حال بهره برداري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1397 می باشد *------*

 پارك هاي عمومی منطقه اي -  G112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
باستناد خط پروژه شماره 2101 ملک فاقد عقب نشینی در معبر 8  می باشد *------*

پارك هاي عمومی منطقه اي  و  -  G112  برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري *-------*
 اعیان به صورت کامل خارج تراکم  به سطح 135.52 می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *--------*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
داراي گزارش غیابی کارشناس ناحیه و راي غیابی به  شماره 3/99/26250 به  *------*

 تاریخ 99/07/20 مبنی بر تخریب می باشد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت بشرح تبدیل مسکونی به اداري 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 9,391,872,000(نه میلیارد و  سیصد و  نود و  

یک میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 1397.6  2
 

3360000  , 1397 بناي غیرمسکونی غیرمجاز در 
کاربري مغایر

1399/12/10 3/99/27470 رسیدگ
ي 

 مجدد

پشت صدا  
وسیما بلوار 
چمران بن 
بست 
نوروزي

3-1-10012-10-1-0-0 53
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 41باب کسري پارکینگ مسکونی به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

3,444,000,000(سه میلیارد و  چهارصد و  چهل و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم 
می نماید.

جریمه 1025  1
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/10 3/99/27470 رسیدگ
ي 

 مجدد

پشت صدا  
وسیما بلوار 
چمران بن 
بست 
نوروزي

3-1-10012-10-1-0-0 53
8

در خصوص اضافه بناي مسکونی مازاد بر پروانه با توجه به اینکه در ردیف 2 جریمه 
گردیده لزومی به جریمه مجدد نمی باشد لذا راي به رد تخلف اعالم می گردد

ردتخلف 566.96 3360000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه ساختمانی شماره  167  مورخه 
96/11/11 می باشد که بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی  بصورت 3 طبقه روي پیلوت 

 ودوباب مغازه بسطح تجاري 54/5 مترمربع
در 3 واحد مسکونی وزیرشیروانی بصورت 3 باب انباري  بازیربناي کل  928/45   مترمربع  
صادرگردیده عملیات ساختمانی درحد سفتکاري و بدون دیوارچینی مبلمان داخلی   است 

 وبا عنایت به اینکه تاکنون دیوارچینی داخلی
انجام نشده براساس نقشه اجرایی ارائه شده تصمیم به استفاده از کل طبقات بعنوان اداري ( 

 : کانون وکالي دادگستري ) رادارند  وبرخالف مدلول پروانه داراي
 . افزایش بناي مازاد برتراکم درهمکف بسطح 69/7 مترمربع -1

افزایش بناي مازاد برتراکم درطبقات مجاز ( اول الی سوم ) بسطح 209/1  مترمربع (  -2
 . هرطبقه 69/7  مترمربع )

افزایش بنا بصورت یک طبقه مازاد برتراکم تعداد طبقات طرح تفصیلی بسطح 288/16  -3
 . مترمربع

با توجه به تغییرات داده شده ودرصورت حذف مسکونی وتبدیل آن به اداري به ازاي هر   -4
25 مترمربع زیربنا نیاز به یکواحد پارکینگ بوده که براي سطح اداري فوق نیاز به 47 

 پارکینگ اداري و2  واحد پارکینگ تجاري
مجموعا نیاز به 49 واحد پارکینگ می باشد که 8  واحد آن رعایت وکسري تعداد 41 واحد 
 .  پارکینگ اداري وهمچنین بسطح 1397/6 مترمربع تبدیل بناي مسکونی به اداري دارند

ضمنا درزیرشیروانی انباریها حذف وبسطح 24/81 مترمربع کاهش بنا دارند  .حالیه 
 . درخواست صدور گواهی عدم خالف رادارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص  تخلف ساختمانی به شرح توسعه همکف به مساحت 47.5 مترمربع، 
توسعه طبقه اول به مساحت 45 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 وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 

ر-213153 مورخ 99/10/30 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,575,288(یک میلیون و  پانصد و  هفتاد و  پنج هزار و  دویست و  

هشتاد و  هشت)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 53.04  0.1
 

297000  , 1382 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 3/99/27474 بدوي دیانتی  
شهدا- 

استقالل بن 
بست 4

3-3-10122-149-1-0-0 53
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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 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 23,439,240(بیست و  سه میلیون و  

چهارصد و  سی و  نه هزار و  دویست و  چهل) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 39.46  2
 

297000  , 1382 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی یکباب خانه ویالئی دو طبقه داراي **--**
 عرصه بمساحت 206/30متر مربع که بابت اعیان به مساحت حدودي

مترمربع (هر طبقه 123مترمربع )  داراي بالمانع شماره 3/33/30378مورخ  246**--**
 1381/11/12( قید در سند قطعی ) را دارند

پس از آن قسمتی از ساختمان در حیاط  با اسکلت فلزي به سطح 47.5مترمربع در **--**
 همکف به صورت پیلوت و در طبقه اول به صورت پذیرائی و تراس به سطح 45مترمربع

با احداث راه پله فلزي یک طرفه در حیاط بدون مجوز توسعه داده شده است و **--**
بخشی از مساحت همکف  به مساحت 20مترمربع به  یکباب مغازه با فعالیت شغلی آرایشگاه 

.زنانه تبدیل شده است
با توجه به بازدید مجدد مغازه همکف با تخریب دیوار جداکننده به صورت پیلوت **--**

.اعاده گردیده است
و در طرح تفضیلی قدیم  m113 در حال حاضر کاربري ملک در طرح تفضیلی جدید**--**

.(زمان تخلف) مسکونی با تراکم متوسط می باشد
.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارائه خط پروژه می باشد**--**

.با توجه به خط پروژه شماره 2090 فاقد عقب نشینی می باشد**--**
.با توجه به ضوابط قدیم رعایت  پارکینگ می گردد**--**

.سطح اشغال همکف 82.64% می باشد و سطح اشغال مجاز 65% می باشد**--**
.بنابراین در همکف 11مترمربع داخل تراکم و 36.5مترمربع مازاد بر تراکم می باشد**--**

 در طبقه اول 42.04داخل تراکم و مابقی به سطح 2.96مترمربع مازادبر تراکم**--**
با توجه به تصمیم شماره 27272مورخ 99/11/08 کمیسیون ماده صد جدول مجدد **--**

 ورود گردید جهت اصالح ارزش معامالتی
.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

53
9

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از سه به چهار واحد ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد و راي به ابقاء چهار واحد مسکونی صادر و اعالم می دارد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/12/05 3/99/27478 تجدید 
نظر

خیابان 
شهدا گمنام 
 شهرك 
باران

3-3-10411-37-1-0-0 540

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تبدیل یک باب مغازه به دو باب به منظور تعیین ارزش سرقفلی، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت 

شماره ش ر-230401 مورخ 99/11/21 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و 
داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1،372،500،000  ریال دارد، ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 274,500,002(دویست و  هفتاد و  چهار میلیون و  پانصد هزار 
و  دو) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1  0
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/12/05 3/99/27478 تجدید 
نظر

خیابان 
شهدا گمنام 
 شهرك 
باران

3-3-10411-37-1-0-0 540

در خصوص تبدیل پیلوت به تجاري 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 
37,448,000(سی و  هفت میلیون و  چهارصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و 

اعالم می نماید.

جریمه 3.02  4
 

3100000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 34.77 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و دوم هر 
یک به مساحت 43.92 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 23.43 
مترمربع، مازاد انباري به مساحت 0.08 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 

و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه، ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,132,170,000(یک میلیارد و  یکصد و  سی و  دو میلیون و  یکصد و 
 هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.ضمناً اقتضاء دارد شهرداري  به تکلیف 
قانونی خود وفق مفاد تبصره 7 ماده صد قانون شهرداري ها عمل نموده و نتیجه به 

دبیرخانه کمیسیون منعکس گردد.

جریمه 146.12  2.5
 

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

کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/97/150  مورخ  1397/11/15     -- 

   بصورت 2  طبقه در 3  واحد مسکونی  بهمراه انباري در زیرشیروانی
بر روي  پیلوت  و یک باب مغازه فاقد بالکن در همکف  و سایبان جهت تامین پارکینگ  ,   --
  با کسري  یک واحد پارکینگ تجاري  با زیربناي کلی 538.41  متر مربع صادر گردیده است

.
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري بوده و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    --

 .  تخلف ساختمانی  زیر است
  %تراکم مجاز زمان پروانه  -- همکف == 60%   === طبقات 150 = = = = = =

  %مورد استفاده  موجود - - همکف  = = 82.42%  = = =طبقات  186.35  = = = = = = =
 همکف  ؛ == 1

. اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  34.77 متر مربع  -
 .  تبدیل پیلوت به تجاري بسطح 3.02  متر مربع  -

 .  کاهش راه پله و افزایش بناي مفید بسطح 7.91 متر مربع -
افزایش تعداد مغازه از یک باب به دو باب  که منجر به کسري یک واحد پارکینگ تجاري  -

 . گردیده است
- - - - - - - - - - 
 طبقه اول ؛  ==  2 

 .  اضافه بنا خارج از تراکم  بسطح 43.92  متر مربع -
 .  کاهش راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی بسطح 7.76 متر مربع -

 طبقه دوم  ؛ ==  3
 .  اضافه بنا خارج از تراکم  بسطح 43.92  متر مربع -

 .  کاهش راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی بسطح 7.76 متر مربع -
- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - 

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 3 به 4 واحد  (طبقه دوم از یک واحد به 2 واحد  - - 4
  تبدیل شده )

انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی بسطح 0.08 متر مربع (مربوط به دوباب انباري   -5
)    - - - (الزم به ذکر است که زیربناي مجموع زیرشیروانی بسطح 29.21 متر مربع کاهش 

 یافته است . )
- - - ---------------------

. برابر نقشه هاي معماري  عرض راه پله در هر طرف 1.10 متر  است -
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بسطح 39.39 متر مربع کسري فضاي باز و بسطح 10.58 متر مربع کسري فضاي سبز   - 
 . دارند

 . آسانسور در اجرا حذف گردیده است  -
 . در حریم  اداره  اطالعات قرار دارد -

تائید پارکینگ هاي مسکونی منوط به تائید و تست عملی در زمان پایانکار بوده  که در   -
 . صورت عدم  تامین  پارکینگ مورد نیاز  قابل طرح مجدد در کمیسیون ماده صد خواهد بود

 . فاقد گزارش ناظرین ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف ---
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 3 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 92.32 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 233382 مورخ 99.11.27 و با 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 

28,619,200(بیست و  هشت میلیون و  ششصد و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 92.32  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/28 3/99/27479 تجدید 
نظر

میدان امام 
حسین 

شهرك صبا 
کوچه 
اشکوري 

کوچه شهید 
 یعقوبی

3-2-10255-73-1-0-0 541
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توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 162.38 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی و با  مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*

  R112  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
باستناد خط پروژه شماره 1996 به سطح 25.80 متر مربع از عرصه  در تعریض  *------*

 کوچه 10 متري اصالحی می باشد
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 67.46 -1

 همکف به سطح 92.32 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی در فضاي باز می گردد *---*

حیاط خلوت سراسري به عمق 2  متر در بخشی نمی گردد ( عمق اجرایی 2 متر    *----*
 می باشد )

 با توجه به اعیان فاقد اشرافیت می باشد *-----*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*----------------------------*
احتراما باستحضار می رساند برابر تصمیم کمیسیون مناده صد به شماره 26923 به تاریخ 

 99/10/07 ، مالک می بایست اقدام به عقب نشینی نماید
 برابر تصاویر به پیوست ، مالک اقدام به دیوار گذاري پس از عقب نشینی نموده است

با توجه به پایین تر بودن ملک نبست به کف معبر ، دیوار گذاري تکمیل یو درب  *----*
 ماشین رو پس از کف سازي حیاط میسر خواهد بود

 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *-----*

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد 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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره چهار از ماده صد قانون شهرداریها 
مشارالیه را از بابت بناي بدون مجوز داخل تراکم به پرداخت یک دهم ارزش معامالتی 
بر مبناي سال وقوع تخلف به مبلغ  77,171,400(هفتاد و  هفت میلیون و  یکصد و  

هفتاد و  یک هزار و  چهارصد)  ریال جریمه در حق شهرداري صادر و اعالم میگردد .

جریمه 248.94  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 3/99/27482 بدوي کوي 
طالقانی 

بعداز کوچه 
قاسم

3-3-10217-435-1-0-0 54
2

توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 249.10 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 1 طبقه بر روي پیلوت و با  مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

  R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
باستناد خط پروژه به شماره 703 و جانمایی کروکی نقشه بردراي ، اعیان  *--------*

, خارج از حریم برق فشار قوي قرار دارد
باستناد خط پروژه اشاره شده به مساحت 49.50 متر مربع در تعریض معبر  *---------*

 35 متري آتی  قرار دارد . ( تمامی موارد از عرصه می باشد )
واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 62.35 -1

 همکف به سطح 124.47 47 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 62.35 -2

 در طبقات به سطح 124.47 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد *--*
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
رعایت عرض حیاط خلوت می گردد *------*
 داراي باالبر به طبقه اول 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 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

13  0
 

1800000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/11 3/99/27485 بدوي خ امین  
الضرب 
احمد 
زاده-خ 

جوادپرسما
 ك

3-2-10071-135-1-0-0 54
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 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه تکمیلی 
شماره 230475 مورخ 99/11/21 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.132.300.000ریال تعیین و براورد نموده 

است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 226,460,000(دویست و  بیست و  شش میلیون و  

چهارصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 32.83  0
 

1800000  , 1395 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  احتراماً
مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت مجزي ششدانگ  یکباب خانه ویالیی با   -

عرصه بمساحت 161 متر مربع ( قطعه اول تفکیکی )
داراي پروانه ساختمانی بشماره 3 مورخ 1362/01/07مبنی بر احداث یکباب خانه به  -

 مساحت 84مترمربع و باستناد سوابق موجود در خصوص افزایش  بنا  شامل ؛
  اضافه بناي مسکونی  بمساحت   16/25مترمربع -1 

 احداث سایبان به مساحت 24/5مترمربع -2
. احداث یکباب  مغازه  فاقد بالکن به مساحت 20/25 مترمربع  -3

 . داراي راي کمیسیون و سوابق در واحد خالف میباشند -
وضع موجود  برابر کروکی نقشه بردراي ارائه شده  بدون مجوز شهرداري  اقدام  افزایش  -

 .  بناي تجاري  بسطح 17.63  متر مربع و بالکن فلزي بسطح 15.20 متر مربع
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري -

(مختلط) قرار دارد - سطح اشغال مجاز M112   -  % 75 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -
 مورد استفاده 109.88 % (بکسر عقب نشینی )

 .  مغازه داراي تابلوي تبلیغاتی تحت عنوان سوپر پرو تئینی بلوار به ابعاد 4 در 1.20 متر -
LED  به ابعاد حدود 4 در 0.50 متر میباشد . 

برابر خط پروژه موجود بشماره 2096 بسطح حدود 13 متر مربع از حدود سند مالکیت از  -
 . اعیان مسکونی در تعریض پخ دوگذر 6 و 35 متري قرار دارد

 . مورد درخواست استعالم دفترخانه -
 . مراتب  جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

54
3

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 232424 مورخ 99.11.25
 (ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز) مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی 

ساختمان، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 14,864,000(چهارده میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار )  
ریال صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 185.8  0.1
 

800000  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 3/99/27488 بدوي کوي  
کاردان - 
الهیجان  - 
  کاردان

3-2-10317-20-1-0-0 54
4
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت عرصه 244/28 متر مربع (طبق نقشه برداري 221/59متر مربع)  می 

 باشد
:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است

وضع موجود شامل یکبابخانه دوبلکسی در یک واحد مسکونی با قدمت سال83  با  *...*
مشخصات مندرج در جدول کاربري به مجموع زیربناي185/80 متر مربع می باشد

با توجه به سوابق موجود بالمانعی از بابت آن ثبت سیستم نگردیده و توسط مالک نیز  *...*
ارائه نگردید

باستناد خط پروژه شماره 1696پیوست بمساحت 2/13 متر مربع از عرصه ملک در *...*
مسیر توسعه معبر 8 متري قرار داشته و عقب نشینی دارد الزم به ذکر است بخشی از عقب 

نشینی در محل قبال
توسط مالک رعایت گردیده است 

با توجه به ضوابط ضوابط جاري سال ساخت فاقد کسري پارکینگ می باشد *...*
عرض حیاط خلوت در محل رعایت نگردیده (بجاي 2 متر حداقل 60 سانتی متر است  *...*
لیکن با عرض متغیر) ولی در محل پنجره بیش از 2 متر بوده فلذا فاقد اشرافیت به پالك 

.مجاور محسوب می گردد

است R112 کاربري ملک زمان ساخت مسکونی و در حال حاضر *...*
سطح اشغال مجاز برابر با65% و سطح اشغال بنا 63/83% می باشد*...*

مورد تقاضا:استعالم موقعیت مکانی ملک می باشد *...*
.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد می گردد *
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، به لحاظ عدم ضرورت قلع و با نظر به 
تایید رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازي، به موجب نظریه شماره 233375 
مورخ 99/11/27 کارشناس رسمی (ثبت اتوماسیون اداري)، به استنادتبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

براي مقدار بناي خارج تراکم، به مبلغ 1,566,120,000(یک میلیارد و  پانصد و  شصت و  
شش میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 505.2  1
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/03 3/99/27490 بدوي آج بیشه  
-جنب 
آژانس 
   کاردان

3-3-10353-177-1-0-0 54
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک قطعه **--**
زمین مشتمل بر دوچشمه اطاق سرایداري و کارگاه تولیدي ایرانیت و انباري

به مساحت عرصه  3800متر مربع که با توجه به نقشه برداري وضع موجود کارگاه  **--**
.تخریب و در حال ساخت ساختمان می باشد

مساحت عرصه موجود 3682.61مترمربع که با توجه به خط پروژه شماره 905  **--**
پیوست ونامه شماره 156250مورخ 97/08/14 شرکت سهامی آب منطقه اي حریم کانال در 

.حد شمال 50متر می باشد
قرار داردو 317.10مترمربع در  G5 بنابراین2006مترمربع از ملک در حریم کانال**--**

.تعریض کوچه12متري اصالحی حد جنوب و شرق قرار دارد
در مجموع 2323.1مترمربع در تعریض قرار دارد و باقیمانده پالك به مساحت  **--**

.قرار دارد g213 1359.51مترمربع در کاربري زمینهاي کشاورزي
ساختمان به صورت دو طبقه روي پیلوت در یک واحد مسکونی با اسکلت بتن ارمه **--**

.و قدمت سال 99می باشد که عملیات ساختمانی در مرحله اتمام سفت کاري می باشد
طبقه همکف به مساحت 195مترمربع پبلوت و 5.2مترمربع راه پله و پاگرد یک **--**

.طرفه به طبقه اول می باشد
 طبقه اول به مساحت 195مترمربع**--**

 طبقه دوم به مساحت 110مترمربع به کسر 12مترمربع حفره پله یک طرفه**--**
.در مجموع کل ساختمان یک واحد می باشد**--**

.دو واحد پارکینگ مورد نیاز در پیلوت تامین می گردد**--**
بناي احداثی خارج از حریم کانال و در کاربري زمینها ي کشاورزي قرار دارد **--**

.بنابراین کال مازاد بر تراکم می باشد
.سطح اشغال موجود ملک 14.78% می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**
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 حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص اضافه بناي مازاد بر مدلول پروانه، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 335,932,800(سیصد و  سی و  پنج میلیون و  نهصد و  سی و  دو 

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

جریمه 49.99  2
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/02 3/99/27492 بدوي فلسطین  
ایزدوست 
مژدهی

3-2-10149-22-1-0-0 54
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توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 62 مورخ 91/3/25 **--**
بصورت ساختمان 4 طبقه روي 2 باب مغازه با رعایت 2/40 متر ارتفاع پیلوت (طبق مصوبه 

کمیسیون ماده 5)
با زیر بناي 575/91 متر مربع(بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده  **--**

:که با توجه به پال ن معماري  ارائه شده توسط متقاضی از بابت  موارد  تخلف زیر شامل
اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد با عمق متوسط **--**

3/39 متر طول به مساحت 36/53 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ
توسعه بناي تجاري در همکف به صورت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 1/73 **--**

 مترمربع
اضافه بناء در طبقه اول،دوم،سوم وچهارم خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد با **--**

 عمق متوسط 3/39 متر طول به مساحت 36/53 مترمربع به صورت مسکونی
  کاهش بناء در راه پله به بام واتاقک آسانسور به مساحت 3/04مترمربع**--**

کاهش راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در پیلوت و طبقات به مساحت 22/26 متر **--**
مربع ( 4/34 مترمربع در پیلوت و 4/48مترمربع در طبقات)

کاهش مساحت پش آمدگی در هر طبقه به مساحت 0/55مترمربع و در مجموع **--**
 چهار طبقه به مساحت 2/20مترمربع

رعایت پارکینگ مورد نیاز میگردد و ارتفاع پیلوت 3/70متر می باشد.(ضوابط قدیم **--**
پارکینگ)

.کسري حد نصاب فضاي باز واحد هاي مسکونی به مساحت 42/17 مترمربع دارند**--**
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي به شماره  20580 مورخ96/11/17 **--**

.مبنی بر جریمه می باشد
 در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري وضع موجود ارائه شده**--**
در زیرشیروانی اقدابه توسعه بناء به صورت یک اتاق به مساحت 49.99مترمربع **--**
نموده است که از این مقدار 48.9 مترمربع احداث طبقه مازاد و 1.09مترمربع تبدیل فضاي 

پله به مساحت مسکونی
به صورت طبقه مازاد می باشد.(گفتنی است مالک درخواست انضمام این اتاق به **--**

واحد طبقه 4 به صورت یک واحد را دارند)
سطح اشغال ملک نسبت به سوابق قبلی کمیسیون تغییري نگردیده است(موجود **--**

  79.77% و مجاز %50)
114در طرح جدید می m کاربري عرصه مسکونی با تراکم متوسط در طرح قدیم و**--**

.باشد
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.فاقد گزارش ناظرین در پرونده فنی می باشد**--**
.با توجه به ضوابط زمان پروانه رعایت فضاي سبز و باز الزامی نبوده است**--**

 .در زمان بازدید  ساختمان در مرحله بهره برداري  بود**--**
تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم **--**

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

دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري بابت افزایش بنا در 
همکف و طبقات ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب 2.25 به 2 برابر 

ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  456,489,600(چهارصد و  پنجاه و  شش 
میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  نه هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 67.93  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/12/10 3/99/27493 تجدید 
نظر

امام   
رسالت 5

3-3-30211-18-1-0-0 54
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/63 - 98/04/30  بصورت 3  بر   -
روي پیلوت  در 3  واحد مسکونی با زیربناي   کلی 401.75 متر مربع  مربع صادر گردیده 

.  است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 70 %  مورد استفاده 69.12 % -    -       -

 % -   طبقات  ؛   210 % مورد استفاده  207.35
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  سفت کاري میباشد  و برابر نقشه برداري ارائه شده    - -
:داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 %  سطح اشغال موجود  همکف ؛  81.45 %  -   تراکم طبقات  ؛  244.36   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  16.78  متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول تا سوم  بسطح 50.34  متر مربع (هر  -2
 طبقه بسطح 16.78 متر مربع)

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع طبقات اول تا سوم  0.81 (   -4
 هر طبقه 0.27 متر مربع ) (عرض راه پله 1.15 متر )

---------------------------------------------------------
 . کاهش راه پله به بام بسطح 5.43 متر مربع -

 . رعایت پارکینگ گردیده است -
 تعداد و طول درب در نقشه رعایت شده . (در محل اجرا نشده است ) -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 14.55 مترمربع، اضافه بناي طبقه اول به مساحت 18.52 مترمربع، 

اضافه بناي طبقه دوم  به مساحت 17.8 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 7.28
 مترمربع، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند 

راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت 
مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2.5  به  2.25 برابر 

ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  405,596,250(چهارصد و  پنج میلیون و  
پانصد و  نود و  شش هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 58.15  2.25
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 3/99/27497 تجدید 
نظر

شهدا  رز  3-3-10099-3-1-0-0 54
8

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از سه به چهار واحد، راي بدوي عیناً 
تایید می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 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 احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 46مورخ **--**
 98/04/09 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 3واحد مسکونی

باز یربناي 412.88مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري  به **--**
 صورت 4 واحد مسکونی می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 14.55مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا دبر تراکم در طبقه اول  به مساحت 18.52مترمربع**--**
اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه دوم  به مساحت 17.8مترمربع(مجموع دو طبقه  **--**

36.32مترمربع )
توسعه  بناء در زیرشیروانی به مساحت 7.28 مترمربع که ازاین مقدار 2.09مترمربع  **--**

.انباي بیشتر از 5متر مربع می باشد
تعداد واحد ها از سه به چهار واحد افزایش یافته است (طبقه دوم از یک به دو **--**

واحد افزایش یافته است)
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است و پارکینگ **--**

شماره 3 با پارك عملی در زمان پایانکار مورد تایید است)
مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زمان **--**

پروانه 30مترمربع که در حال حاضر قابلیت اجراي 20مترمربع را دارند)
کسري حد نصاب فضاي باز با توجه به پروانه صادره به مساحت 32.48مترمربع **--**

.دارند
فاقد  گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

سطح اشغال همکف از 74.79% در زمان پروانه به 85.89% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

54
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 دو از ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه 
را از بابت دیوارگذاري بدون مجوز، راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 3,154,583(سه میلیون و  یکصد و  پنجاه و  چهار هزار و  پانصد و  
هشتاد و  سه)  ریال صادر و اعالم می گردد. ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري 

هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید.

جریمه 49.85  0.5
 

126563  , 1384 دیوار گذاري 1399/11/28 3/99/27499 بدوي بلوار امام 
علی(ع) 
کوي زمان 
،زمان4 
فرعی اول 
سمت راست

   

3-1-10205-638-1-0-0 54
9

توضیحات بازدید **بسمه تعالی**
احتراماً مکان ارائه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت بصورت زمین بایر محصور --**

.بمساحت 155/6 مترمربع میباشد
از بابت دیوار گذاري (محصورکردن زمین) و درب ورودي هیچگونه مدارکی ارائه  --**

نگردید.(دیوار گذاري بدون مجوز سال 84 و شامل چهار جهت زمین به طول 49/85 متر و به 
ارتفاع 2/20 میباشد)

الزم به ذکر است به طول 3/75 از دیوارگذاري در مسیر معبر 6 متري قرار  ***---***
.دارد

برابر نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی که ممهور به مهر نقشه بردار گردیده  **--**
.است مساحت وضع موجود 155/23 متر مربع میباشد

برابر خط پروژ بشماره 1463 (پیوست) بمساحت 2/65 متر مربع از وضع  *****--****
موجود در تعریض معبر 6 متري و به مساحت 42/89 متر مربع از وضع موجود فاقد 

.کاربري(بدلیل حذف کوچه ضلع غرب) میباشد
     .مراتب جهت پاسخ استعالم بحضور تقدیم میگردد--**

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک صرفا در کاهش جریمه، 
موثر تشخیص داده شد لذا با تقلیل جریمه از ضریب 2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان، مستنداً به تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه 
به مبلغ 391,680,000(سیصد و  نود و  یک میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال 

صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 108.8  2
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/28 3/99/27501 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
امام رضا 
آزاد جنب 
بانک سپه 
انتهاي 

کوچه سمت 
چپ

3-3-10357-498-1-0-0 55
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

با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که موجبات 
نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد تجدیدنظرخواهی راي بدوي 

درخصوص کسري پارکینگ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 90,000,000(نود 
میلیون ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 25  2
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/28 3/99/27501 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
امام رضا 
آزاد جنب 
بانک سپه 
انتهاي 

کوچه سمت 
چپ

3-3-10357-498-1-0-0 55
0

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت  قطعه زمین نسقی بمساحت 479.91 متر  -

 .  مربع
وضع موجود بدون مجوز شهرداري اقدام به احداث  یک باب ساختمان ویالیی در یک  -

 . واحد مسکونی با قدمت سال 1397 نموده اند که عملیات ساختمانی آن باتمام رسیده است
طبق نقشه بردراي ارائه شده مساحت موجود عرصه بسطح 605.56 متر مربع است که  -

 . بسطح 125.65 متر مربع بیشتر از فروشنامه ارائه شده میباشد
 .  اعیان بمساحت  108.8 متر مربع -

 % سطح اشغال مورد استفاده 17.96  -
ورزشی تثبیت شده قرار دارد و اعیان خارج از  ,   S212 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

 . تراکم است
 . داراي یک واحد کسري پارکینگ -

برابر پینوشت کارشناس خط پروژه  بدلیل نسقی بودن پالك و عدم تعریف کوچه در حد  -
 . شرق در طرح تفصیلی امکان تهیه خط پروژه ممکن نمیباشد

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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
و با توجه به مستندات موجود و مفاد نظریه کارشناسی محرز است، باتوجه به موقعیت 
مکانی  و اینکه تخریب بنا خسارت جبران ناپذیري به مالک وارد می سازد  و  نظر به 
اینکه استحکام بنا از سوي کارشناس منتخب کمیسیون به شماره 213889 مورخ 
99.11.1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري، مورد تائید قرار گرفته است مع الوصف 

ضرورتی به قلع بنا نمی  باشد. ، لذا ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1 برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم ، به مبلغ  281,950,000(دویست و  
هشتاد و  یک میلیون و  نهصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 92.5  1
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/28 3/99/27502 تجدید 
نظر

خیابان 
هالل احمر 
بعداز تاالر 
الماس کوچه 

 رازي

3-3-10900-493-1-0-0 551

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 77,500,000(هفتاد و 

 هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پالن معماري و نقشه برداري  **--**
 ارائه شده به مساحت عرصه 114.62 متر مربع

مشتمل بر ساختمان ویالئی یک طبقه  در یک واحد  به انضمام یک انباري تجاري **--**
.می باشد

در زمان بازدید  در مرحله بهره بردار ي بود  اسکلت بتن ارمه  و قدمت احداث  **--**
سال 96 می باشد.(سقف بتنی و فعال در حد طبقه همکف می باشد)

با توجه به نقشه ارائه شده مسکونی  76.6مترمربع  و پیلوت 13.90مترمربع و **--**
انباري تجاري با دسترسی به گذر به مساحت 11مترمربع و سرویس بهداشتی به مساحت 2

 متر مربع در حیاط خلوت
زمینهاي  G213  با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري**--**

.کشاورزي قرار دارد
.بنابراین کل اعیان احداثی  مازاد بر تراکم می باشد**--**

یک واحد کسري پارکینگ  تجار ي و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند**--**
.سطح اشغال موجود ملک 90.27%  می باشد**--**

با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه امکان تهییه خط پروژه با توجه به نسقی بودن **--**
.ملک عدم تعیین گذر در طرح تفضیلی و کاربري زمینهاي کشاورزي  نمی باشد

دسترسی ملک از  گذر موجود  6متري  حد شمال می باشد که در محل شکل **--**
.گرفته است

.عرض حیاط خلوت کمتر از 2متر می باشد که در این حد فاقد اشرافیت می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

**--********************
در حال حاضر با توجه به راي کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شماره 27502مورخ **--**

 99/11/28 مبنی بر جریمه مسکونی و قلع انبار تجاري
و نقشه هاي ارائه شده توسط متقاضی درب انبار به گذر مسدود گردید و با احداث **--**

 درب به داخل به صورت مسکونی تبدیل گردیده است
.که از بابت آن فاقد راي می باشد و به صورت مازاد بر تراکم می باشد**--**

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

باتوجه به اینکه در راي شماره 3/99/27133 مورخ 99/10/20 این 
کمیسیون،درخصوص ایجاد بازشو از گاراژ به معبر عمومی مسکونی، اظهارنظري 

صورت نگرفته، بنابراین حکم به مسدود کردن درب را صادر می نماید. ضمنا تسلیم 
رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی ممنوع می باشد .

سایر 22  0
 

65000  , 1369
 , 1398

توسعه بناي تجاري 1399/11/28 3/99/27507 اصالح
ي 

تجدیدن
ظر

بلوار امام 
رضا آج 
بیشه 
روبروي 
صافکاري 
ایران آلمان  
 بن کاردان

3-3-10353-152-1-0-0 55
2
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک دهنه مغازه بانضمام بالکن واقع در گاراژ وحدت 
به آدرس آج بیشه جنب کوچه کاردان می باشد

اعیان برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستري به مساحت 97.2 متر مربع و بالکن به  *-*
 سطح 9.80 متر مربع می باشد

مالک اقدام به بهسازي ملک بدون مجوز نموده شامل تعویض حلب ، رنگ آمیزي و  *--*
افزایش ارتفاع به ارتفاع و همسان سازي با مابقی واحد هاي تجاري واقع در گاراژ به ارتفاع 1 

 متر نموده است
در خصوص اعیان داراي سوابق بالمانع از اداره مرکزي اصناف به شماره 111  به تاریخ  *---*
63/10/27  و برابر گزارش کارشناسی سال 1369 به مساحت 85 متر مربع  و راي کمیته 

 ارزیاب یکمیسیون ماده صد به سال 1369 می باشد
با توجه به بازشگایی درب از داخل گاراژ به کوچه عمومی توسط متقاضی ،  که در  *-----*
حد شرق گاراژ واقع شده ، اهالی نسبت به بازشو مورد نظر شکایتی را به شهردراي مبنی بر 

 اینکه معبر مورد نظر جهت آمد و شد واحد هاي مسکونی بوده و نظر به اینکه
هیچ یک از مالکین واحد هاي تجاري اقدام به این عمل ننموده اند و همچنین  این عمل 

خالف قانون بوده و باعث ایجاد آمد و شد هاي فراوان از سمت گاراژ به کوچه می گردد ، به 
شهرداري ارائه نموده اند

گزارش توسط کارشناس ناحیه تهیه و به صورت تقریبی مساحت اعالم و نیز  *------*
باشتباه بر روي کد اصلی  ملک ثبت شده است

با توجه به موجود بودن چندین دهانه مغازه در داخل گاراژ  و نیز خارج گاراژ ،  *------*
امالك داراي کد نوسازي جداگانه می باشند که می بایست براي این قطعه نیز کد جداگانه در 
نظر گرفته می شده که این امر صورت نپذیرفته و با توجه به مطرح بودن گزارش و شماره 

 درخواست در
 کمیسیون ماده صد ، مجبورا گزارش کامل بر روي کد اصلی صورت پذیرفته است

با توجه به گزارش کارشناس وقت ( سال 1369 ) و اعالم مساحت مغازه به  *-------*
سطح 85 متر مربع و عدم اعالم بالکن و نیز گزارش کارشناس رسمی دادگستري مبنی بر 

 ، اعالم مساحت مغازه به سطح  97.2 متر مربع و بالکن به سطح 9.80 متر مربع
: داراي تخلف زیر بنایی به شرح زیر می باشد

توسعه بنا به صورت همزمان ساز به سطح  12.20 متر مربع  ( ساال 1369 ) -1
احداث بالکن به سطح 9.80 متر مربع  ( سال 1398 )در ارتفاع 4 متر موجود مغازه -2

 ایجاد بازشو  از گاراژ به معبر عمومی مسکونی  -3
 به سطح 12 متر مربع از واحد تجاري مورد نظر در تعریض معبر 12 متري می باشد *-*
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مراتب جهت پاسخگویی به نامه دبیر خانه کمیسیون ماده صد به شماره ش ر - 
70431-1399 به تاریخ 99/04/24 و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه شماره 225495 مورخ 99/11/15 راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 1,377,810(یک میلیون و  سیصد و  هفتاد و  هفت هزار و  
هشتصد و  ده) ریال صادر می گردد.

جریمه 68.04  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/29 3/99/27509 بدوي دیانتی  
باالتر از 
مجتمع 

غدیر  کوچه 
صدف  بن 
بست سوم

3-3-10312-63-1-0-0 55
3

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت  به صورت عرصه و اعیان 
زمین بمساحت عرصه 261/53 متر مربع (طبق پالن نقشه برداري ارائه شده 257/26 متر 

مربع) می باشد
:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است 

وضع موجود شامل یکبابخانه ویالیی با اسکلت بلوکی به زیربناي 68/04 متر مربع با  *...*
قدمت احداث سال 80 می باشد

و امکان پارك ماشین در محوطه فاقد کسري  (R112) با توجه به ضوابط و کاربري ملک *...*
پارکینگ است ضمنا مطابق طرح تفصیلی در زمان ساخت کاربري ملک مسکونی

بوده است
با توجه به سوابق بالمانعی از بابت احداث ملک توسط مالک ارائه نگردید و در سیستم  *...*

 نیز ثبت نشده است
سطح اشغال مجاز بنا 65% و سطح اشغال ملک 27/31% می باشد *...*

باستناد خط پروژه شماره 424 پیوست فاقد عقب نشینی بوده همچنین بسطح حدود 8 *...*
است R112 و مابقی در کاربري مسکونی G112 متر مربع از ملک در کاربري

مورد تقاضا:صدور پاسخ استعالم دفترخانه می باشد *...*
.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد می گردد *

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

ساختمان بمبلغ 4,193,998,800(چهار میلیارد و  یکصد و  نود و  سه میلیون و  نهصد 
و  نود و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 418.81  3
 

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

1399/12/13 3/99/27511 بدوي شالکو  
مستشاري 
31 دستگاه

3-3-10019-67-1-0-0 55
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/12/13 3/99/27511 بدوي شالکو  
مستشاري 
31 دستگاه

3-3-10019-67-1-0-0 55
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/132 به تاریخ 98/08/26 به صورت 5.5 طبقه و در 9 واحد مسکونی  

وانباري در زیر شیروانی و با زیربناي 1335.10 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام سقف ششم ( سقف طبقه پنجم ) متوقف شده است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*
اضافه بنا در همکف به سطح 64.64 متر مربع که از این مقدار به سطح 4.30 متر مربع به  -1

 صورت سایبان  همگن جهت تامین فضاي پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقه اول تا چهارم  در مجموع به سطح 265.36 مترمربع ( هر طبقه به  -2

سطح 66.34 مترمربع )
اضافه بنا در طبقه پنجم به سطح 78.49 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در  طبقات اول تا پهارم  در مجموع  به   -4
سطح 10.32 مترمربع (هر طبقه به سطح 2.58 متر مربع  )

 افزایش تعداد واحد از 9 به 10 واحد مسکونی -5
 راه پله به بام و سربندي اجرا نشده است *-*

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، مجاز به نصب 2 درب به طول 3 و 4 متر بوده و با توجه  *------*
به اینکه پارك حاشیه اي در زمان پروانه رعایت نمی گردیده ، 2 درب به طول هاي 5 متر 

 تعبیه شده است
برابر ضوابط درآمدي با توجه به افزایش طول درب ماشین رو به طول3  متر  *--------*
 به جهت تردد راحت خودرو  مشمول ضوابط ماده 65 دفتر چه عوارض درآمدي  می باشد
داراي سوابق پرداخت عوارض پارکینگ تزاحمی - درآمدي ( 4 واحد  *---------*

 پارکینگ ) در پروانه می باشد
 رعایت 10 واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----------*

 یک طبقه تشویقی ( برابر ضوابط همسان سازي  ) + R131 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
یک طبقه تشویقی ( برابر ضوابط همسان سازي   + R131 - کاربري موجود : مسکونی *---*

(  
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
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سطح اشغال مجاز :  60 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 60 % ------  *------*
% استفاده کنونی  79.13

تراکم مجاز : 240 % + 60 % تشویقی یک طبقه مازاد ------ مورد  *---------*
% استفاده زمان پروانه 296.50 % ------- استفاده کنونی  395.64

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
 رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در خصوص احداث ساختمان یک طبقه روي همکف مشتمل بر یک واحد مکسونی و 
دو باب مغازه 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-209356 مورخ 99/10/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 3,511,200(سه میلیون و  پانصد و  یازده هزار و  دویست) ریال صادر 
و اعالم می نماید. ضمناً در خصوص یک باب مغازه به مساحت 23.1 مترمربع به لحاظ 

عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازي به استناد تبصره یک از ماده صد قانون 
شهرداري راي به قلع بنا صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 29.26  0.1
 

1200000  , 1388 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/12/05 3/99/27515 بدوي شهرك صبا  
میدان امام 
  حسین

3-1-10317-2-1-0-0 55
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با توجه به مراتب فوق موضوع یک واحد کسري پارکینگ منتفی می گردد. ردتخلف 25  0
 

1200000  , 1388 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص یک باب مغازه به مساحت 35 مترمربع با عنایت به نظریه کارشناس رسمی 
مذکور و تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 140،000،000 ریال راي به اخذ جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 28,000,000(بیست و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

نماید.

جریمه 35  0
 

1200000  , 1388 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

در خصوص مازاد بر تراکم مسکونی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 139,440,000(یکصد و  

سی و  نه میلیون و  چهارصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 58.1  2
 

1200000  , 1388 طبقه مازاد بر تراکم

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر  نقشه برداري وضع موجود **--**
ارائه شده مساحت عرصه 64.24مترمربع مشتمل بر ساختمان یک  طبقه بر روي دو  باب 

.مغازه  می باشد
.که در زمان بازدید در مرحله بهره بر داري می باشد **--**

با توجه به نقشه ارائه شده همکف مشتمل بردو  باب مغازه به مساحت  23.10**--** 
مترمربع (آرایشگاه زنانه فاقد تابلو و بالکن  )  و مغازه دوم  35 مترمربع فاقد استفاده و خالی 

   و راه پله 6.16مترمربع
 طبقه اول به مساحت 58.10مترمربع به کسر حفره پله در یک واحد**--**

قرار  m114  با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مختلط**--**
دارد.(با توجه به عرضه کمتر از 150 مترمربع  100% بناء به صورت تجاري )

بنابراین 6.16 مترمربع  راه پله داخل تراکم می باشد و مابقی 58.10 مترمربع احداث **--**
.تجاري   داخل تراکم می باشد

.مساحت مسکونی در طبقه اول   به صورت طبقه مازد بر طبقات مجاز می باشد **--**
.سطح اشغال موجود ملک 100% و مجاز 100% می باشد**--**

.می باشد m114 کاربري عرصه**--**
با توجه به خط پروژه شماره 1744ملک فاقد عقب نشینی از کوچه 12 متري حد **--**

شمال می باشد
.با توجه به ضوابط قدیم یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند **--**

.ساختمان با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 88 می باشد**--**
مراتب جهت گزارش پلیس ساختمان با توجه به مراجعه حضوري مالک   به حضور **--**

.تقدیم میگردد
با توجه به تصمیم شماره 2742مورخ 99/11/13 کمیسیون ماده صد در خصوص **--**

.اعالم جداگانه دو باب مغازه در فرم تحلیل اصالح گردید
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
20969 مورخ 99/10/25هیات  کارشناسان رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.998.400.000ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 799,680,000(هفتصد و  نود و  نه میلیون و  ششصد و  

هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.08  0
 

3100000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/11/29 3/99/27516 بدوي پیر کالچاي  
بلوار فجر 
آزادگان 
چهار راه 

(کالنتري 15
 )ك18 

متري سمت 
چپ جنب 
پارك  نبش 
کوچه 8 
متري

3-1-10277-2-1-0-0 55
6

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

ساختمان بمبلغ 18,104,000(هجده میلیون و  یکصد و  چهار هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2.92  2
 

3100000  , 1398 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه اصالحی  بشماره 519086  - 98/02/21  بصورت 2.5 طبقه 

در 2 واحد مسکونی با زیربناي
 . کلی 345.21  متر مربع  صادر گردیده است 

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 70 %  مورد استفاده 70 % -    -    -      -
  % طبقات  ؛   140 % مورد استفاده  140

   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   
عملیات ساختمانی باتمام رسیده و در حال بهره بردراي میباشد   و برابر نقشه برداري    - -

:ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند
 %سطح اشغال موجود  همکف ؛  68.85 %  -   تراکم طبقات  ؛  161.76   ------  

 . داراي کاهش بنا در مجموع بنا بسطح 8.67 متر مربع - - -
 . تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه بسطح 38.08  متر مربع با ارتفاع 3.40 متر - 1
کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید در همکف بسطح 0.54  متر مربع  و طبقات اول و  -2

 . دوم هر کدام  بسطح 1.19 متر مربع
---------------------------------------------------------
 پارکینگ مورد نیاز رعایت گردیده است . (یک واحد تجاري و 2 واحد مسکونی ) - -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -

.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

55
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت احداث  بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 333,095,000(سیصد و  سی و  سه میلیون و  نود و  پنج هزار ) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 42.98  2.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 3/99/27518 بدوي بلوار امام  
 علی   بهار

3-1-10205-622-1-0-0 55
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه شماره 226060 مورخ 99/11/16راي به اخذ جریمه 

با ضریب 0.1 بمبلغ 94,091,200(نود و  چهار میلیون و  نود و  یک هزار و  دویست) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 303.52  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 188.04 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت و با  مصالح بتنی   *----*
 می باشد

 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*

 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  مسکونی - تراکم متوسط  *-------*
باستناد خط پروژه شماره 2437 ملک فاقد عقب نشینی در معبر  6 متري  *------*

 اصالحی با توجه به عقب نشینی شخصی از سوي مالک  می باشد
واقع شده  R 111 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*

: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 61.42 -1

 همکف به سطح 115.04 متر مربع در حد تراکم  می باشد *-*
%  تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 122.85 -2

در طبقات به سطح 188.02 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  42.98 متر  *--*
 مربع به صورت خارج تراکم می باشد

رعایت دو واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*
 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*

مراتب جهت  صدور دستورات مقتضی  به حضور تقدیم می گردد
*----*

در خصوص سال وقوع تخلف باشتباه در متن گزارش 1398 قید گردیده  که بدین ص.ورت 
 اصالح و سال وقوع تخلف به سال 1394 می باشد

مراتب جهت پاسخگویی به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/26066 به تاریخ 
99/07/14 و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

55
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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، به لحاظ عدم ضرورت قلع و با نظر به 
تایید رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازي، به موجب نظریه شماره 234225 

مورخ 99/11/27 کارشناس رسمی (ثبت اتوماسیون اداري)، 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  80,832,500(هشتاد میلیون و  

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

جریمه 260.75  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/03 3/99/27522 تجدید 
نظر

دیانتی خ 
غدیر 
روبروي 
مجتمع 
الغدیر 

کوچه نوبهار 
انتهاي 
 کوچه

3-3-10312-244-1-0-0 55
8

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي کسري یک 
قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 135,625,000(یکصد و  سی و  پنج 

میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 25  1.75
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به قرارگیري ملک در کاربري 
مسکونی، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
با اعمال ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج از تراکم ، به مبلغ  

2,214,756,250(دو میلیارد و  دویست و  چهارده میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  شش 
هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 408.25  1.75
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 212.15 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت  و با  مصالح بتنی  *----*
  می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت و سقف می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*
 R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد پی نوشت واحد خط پروژه و نقشه برداري ، با توجه به عدم تعبیه معبر  *------*
  در طرح تفصیلی وي نسقی بدون ملک ، امکان تهیه خط پروژه میسر نمی باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 65 % ---- مورد استفاده : 87.91 -1
همکف به سطح 137.90 متر مربع در حد تراکم و به سطح 48.60 متر مربع داراي خارج  *-*

 تراکم می باشد
% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 263.73 -2

در طبقات به سطح 212.15 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح 370.35  متر  *--*
مربع که از این مقدار به سطح  347.35 متر مربع به صورت خارج تراکم  طبقات مسکونی و 

 به سطح 23 متر مربع راه پله به بام می باشد
رعایت 5 واحد پارکینگ مسکونی  و داراي 1 واحد کسري پارکینک مسکونی می   *---*

 باشد
 داراي راه پله به بام می باشد *-----*

رعایت عرض 2 متر حیاط خلوت سراسري می گردد *-------*
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

55
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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، به لحاظ عدم ضرورت قلع و با نظر به 
تایید رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازي، به موجب نظریه شماره 228454 

مورخ 99/11/19 کارشناس رسمی (ثبت اتوماسیون اداري)، 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 33,790,000(سی و  سه میلیون و  هفتصد و  نود 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 109  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/03 3/99/27523 بدوي بلوار امام 
علی کوي 
زمان - 

زمان اصلی 
انتها فرعی 
پنجم سمت 
راست ملک 
دوم سمت 

چپ

3-1-10205-771-1-0-0 55
9

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت تقریبی 220  -

 . متر مربع
وضع موجود مشتمل بر اعیان ویالیی دوبلکس در یک واحد مسکونی با اسکلت بتنی و  -
قدمت احداث سال 1398  که  بدون مجوز شهردراي  احداث گردیده  و عملیات ساختمانی 

 . در حد نازك کاري میباشد
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 216.34 متر مربع و اعیان  ؛ -

 . همکف بسطح 82.77 متر مربع -1
 . نیم طبقه بسطح 26.23 متر مربع -2

 . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري - -
 .  % سطح اشغال مجاز  65 %  - طبقات 130  -

 . بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 1463  کوچه بصورت 8 متري و فاقد عقب نشینی -
 .  % مورد استفاده ؛ همکف  38.25 %  - طبقات 38.25 -

 . اعیان داخل تراکم -
 . پارکینگ بصورت روباز رعایت میگردد -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 2/5برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 531,262,500(پانصد و  سی و  یک میلیون و  دویست و  شصت و  دو 
هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 68.55  2.5
 

3100000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/12/09 3/99/27530 بدوي شالکو -  
بلوار شهید 
احمد زاده  
همرنگ نژاد

3-3-10340-8-1-0-0 560

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/99/63 به تاریخ 99/05/09 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 197.36مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا  با پوشش 100% ملک نموده است ،   *---*

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 18.62 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  و دوم در مجموع به سطح 37.24  مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

18.62 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.23 متر مربع و  -3

طبقات در مجموع  به سطح 8.46 مترمربع (هر طبقه به سطح 4.23 متر مربع  )

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی نظام ) 
 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش یافته است ( راه پله یک طرفه  *--*
 اجرا شده است )

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  75 % + 10% تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 75.47 % ------ استفاده کنونی  98.38

تراکم مجاز : 150 % + 20 % تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 150.95 % ------- استفاده کنونی  196.51

رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

560

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تبدیل پیلوت به واحد مسکونی، راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 414,019,200(چهارصد و  چهارده میلیون و  نوزده هزار و  دویست)  

ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 61.61  2
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/12/16 3/99/27534 بدوي کرد محله  
بلوار چمران

  

3-2-10221-3-1-0-0 561

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

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

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تبدیل اضافه بناي طبقات همکف الی دوم، راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 257,544,000(دویست و  پنجاه و  هفت میلیون و  پانصد و  

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

جریمه 76.65  1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/158 به تاریخ 98/10/01 به صورت 2.5 طبقه و در 4 واحد مسکونی با 

زیربناي 499.47 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *-*

مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 25.55 متر مربع -1
 تبدیل بخشی از پیولت به یک واحد مسکونی ( سوئیت ) به سطح 61.61 متر مربع -2

اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 51.10 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -3
25.55 مترمربع )

 افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 4 به 5 واحد -4
با توجه به افزایش تعداد واحد از 4 به 5 واحد ، داراي یک واحد کسري پارکینگ  -5

 مسکونی می باشد
 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی تخلف زیر بنایی  می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

رعایت حریم برق فشار قوي می گردد *-------*

 R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  65 % + 6.12 % تشویقی عقب نشینی -----  مورد  *------*
% استفاده زمان پروانه 71.06 % ------ استفاده کنونی  81.53

تراکم مجاز : 130 % + 24.12 % تشویقی عقب نشینی -------  مورد  *---------*
% استفاده زمان پروانه 142.11 % ------- استفاده کنونی  193

رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

( الزم به توضیح می باشد که قبل از دریافت پروانه و قبل از احداث بنا یک چشمه انباري به 
مساحت 10 متر مربع به جهت نگهبانی و انبار احداث گردیده بوده  در زمین بنا شده بوده که 

 پس از دریافت پروانه اشاره شده ، اقدام به تخریب بنا گردید

561

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



که در این خصوص نیز داراي  راي بدوي به شماره 3/99/25123 به تاریخ 99/03/20 مبنی بر 
 تخریب می باشد )

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  17,887,000(هفده میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  

هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 57.7  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 3/99/27537 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
خرمشهر 
کوي امام 
رضا بهار 8 
وحدت 6 
انتهاي 

سمت راست

3-3-10402-55-1-0-0 56
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 

موجب نظریه شماره 99/100/91 مورخ 99/11/25 کارشناس رسمی و همچنین 
قرارگیري ملک در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 1.50  برابر 
ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  263,469,000(دویست و  
شصت و  سه میلیون و  چهارصد و  شصت و  نه هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 56.66  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  برابر نقشه هاي ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 47.60 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 1 طبقه بروي  - همکف مسکونی  *----*
بانضمام بهار خواب در زیر شیروانی و در 1 واحد مسکونی  و با پوشش 100 % و مصالح بتنی  

 می باشد
 عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1398 می باشد *------*
 R112کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 2442 به سطح 8 متر مربع از اعیان در هر طبقه در  *------*
 تعریض کوچه 8 متري اصالحی می باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 118.68 -1
 به سطح 17.30 به صورت خارج تراکم و به سطح 29.70 متر مربع داخل تراکم

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 221.21 -2
در طبقات به سطح 28 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  39.60 متر مربع به  *--*

صورت خارج تراکم می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
فاقد حیاط خلوت و با پوشش 100%  می باشد *------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

56
2

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره 99-141 مورخ 99/11/29 کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري 
ملک در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.50  برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  1,191,375(یک میلیون و  یکصد و  

نود و  یک هزار و  سیصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21.18  0.5
 

112500  , 1376 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 3/99/27538 بدوي کمربندي  
خرمشهر 

افتخاري  بن 
بهار3

3-3-10410-228-1-0-0 56
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  712,350(هفتصد و  دوازده هزار و  سیصد و  پنجاه) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 63.32  0.1
 

112500  , 1376 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 3/99/27538 بدوي کمربندي  
خرمشهر 

افتخاري  بن 
بهار3

3-3-10410-228-1-0-0 56
3

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

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

11.57  0
 

112500  , 1376 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید  احتراماً
  مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت یک باب خانه و یالیی با عرصه نسقی -

 . داراي اعیان با قدمت نصب کنتور 1376/03/26 که بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است -
برابر نقشه معماري ارائه شده داراي عرصه بسطح 96 متر مربع و اعیان بسطح 84.5 متر  -

.  مربع
  % قرار دارد . -   سطح اشغال مجاز  R112  75 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري - -

بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 595  بسطح 11.57 متر مربع از عرصه (که حدود  5.5  -
 . متر مربع از اعیان است ) در تعریض کوچه 8 متري قرار دارد
  % سطح اشغال مورد استفاده بکسر عقب نشینی ؛ 100.08 -

 . بسطح 63.32 متر مربع داخل تراکم و بسطح 21.18 متر مربع خارج از تراکم -
 . با توجه به قدمت فاقد کسري پارکینگ -

. داراي دیوار و سربندي همسان با همسایه حد جنوبی است -
ضمنا نامه شماره 145591 مورخ 99/07/29 (ثبت دبیرخانه ) اداره بهزیستی شهرستان  -

 . رشت ,بپیوست تقدیم میگردد
 . تقاضاي مجوز حفاري گاز بطول 4 متر آسفالت قدیم با دستگاه کاتر را دارند -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  5,095,800(پنج میلیون و  نود و  پنج هزار و  
هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 28.31  0.1
 

1800000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 3/99/27539 بدوي شهدا -  
کیژده کوچه 

16

3-3-10181-11-1-0-0 56
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

24  0
 

1800000  , 1393 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/05 3/99/27539 بدوي شهدا -  
کیژده کوچه 

16

3-3-10181-11-1-0-0 56
4

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
محل هیچگونه تامل و تردید نیست و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به 
موجب نظریه شماره 99-140 مورخ 99/11/29 کارشناس رسمی و همچنین قرارگیري 
ملک در کاربري مسکونی ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ، به استناد تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب  0.50 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم ، به مبلغ  15,976,800(پانزده میلیون و  نهصد 

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

جریمه 32.41  0.5
 

1800000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ 
یکبابخانه و محوطه بمساحت عرصه 98/50 مترمربع (با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده 

       بمساحت 98/150 متر مربع) می باشد
:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است

وضع موجود شامل ساختمان مسکونی ویالیی با اسکلت بلوکی بانضمام سایبان فلزي  *...*
در محوطه  به مجموع زیربناي 88/02 متر مربع در حد بهره برداري می باشد

طبق سوابق از بابت 27/30 متر مربع ساختمان مسکونی ویالیی داراي بالمانع شماره  *...*
3/33/15748-74/09/16 می باشد

باستناد خط پروژه شماره 1870  پیوست  بمساحت 24 متر مربع از ملک ( 3/51 متر *...*
مربع از این مقدار از عرصه و مابقی از اعیان  ) در مسیر توسعه معابر  قرار داشته و عقب 

نشینی دارد
فاقد کسري پارکینگ می باشد *...*

سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود 118/71% می باشد *..*
متقاضی بدون اخذ مجوز به قدمت حدودي 6 سال (سال 93) اقدام به انجام تعمیرات  *...*
اساسی و توسعه بنا بسطح 29/31 متر مربع بانضمام سایبان فلزي در محوطه بسطح 31/41 

 متر مربع
نموده است

حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد و صدور پاسخ استعالم دفترخانه را دارند
.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد می گردد *

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 مازاد بر تراکم ، ضمن نقض راي بدوي ،  با ضریب 1/5 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان بمبلغ 150,000(یکصد و  پنجاه هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 2  1.5
 

50000  , 1370 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/04 3/99/27540 تجدید 
نظر

مدرس 
جانبازان   
افضلی - 
عظیم 

دوست - 
مرداد - بن 

دوم

3-2-10250-122-1-0-0 56
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در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 80مترمربع در حد تراکم  ،ضمن نقض راي بدوي ،  با 

عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 227531مورخ 99/11/18و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 400,000(چهارصد هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 80  0.1
 

50000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی  تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت  ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 118.35 متر مربع

مشتمل بر ساختمان ویالئی به مساحت حدودي 80مترمربع  و سرویس  2 **--**
مترمربعی در حیاط با مصالح بلوکی و قدمت سال 70(تاریخ نصب کنتور یک سال پس از 

ساخت)
112قرار r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**

(%دارد.(100-75
بنابراین 80مترمربع مسکونی  داخل تراکم می باشد و 2مترمربع سرویس  جداساز  **--**

.مازاد بر تراکم می باشد
.سطح اشغال موجود ملک 71.11% و مجاز 75% می باشد**--**

.می باشد r112 کاربري عرصه**--**
.با توجه به قدمت احداث بناء فاقد کسري پارکینگ می باشد**--**

.ساختمان با اسکلت  بلوکی وقدمت سال 70 می باشد**--**
.فاقد سابقه در شهرداري می باشد**--**

.جهت تعیین میزان عقب نشینی نیاز به ارسال خط پروژه می باشد**--**
با توجه به خط پروژه شماره 1878 به سطح 3.05مترمربع ازعرصه ملک در تعریض **--**

 بن بست 4متري حد شمال قرار دارد
.از بابت موارد فوق داراي راي جریمه در کمیسیون ماده صد می باشد**--**

.تغییراتی مشاهده نگردید**--**
.مراتب جهت استعالم دفترخانه به حضور تقدیم میگردد**--**

56
5

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و اقرار صریح مالک درالیحه دفاعیه، 
تخلف نامبرده در احداث بناي مسکونی مازاد بر مجوز، محرز و مسلم است لیکن با 
توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه و اینکه تخریب آن ضرر و زیان جبران ناپذیري 
براي مالک فراهم می آورد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 20,672,250(بیست 
میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 53.39  1.5
 

50000  , 1360
 , 1390

بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/03 3/99/27541 بدوي هفت  
تیر-خ 25 
متري 

شمالی  الله

3-3-10200-4-1-0-0 56
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب گزارش و مدارك پیوست پرونده و با توجه به اینکه تخریب بنا، زیان فاحش و 
غیر قابل جبران به مالک وارد می سازد، با وصف محرز بودن تخلف، به استناد تبصره 
3 ماده صد قانون شهرداري ها، در خصوص افزایش بناي تجاري همزمانساز، حکم  به 

پرداخت جریمه با اعمال ضریب 4  برابر ارزش معامالتی به مبلغ  1,046,000(یک 
میلیون و  چهل و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 5.23  4
 

50000  , 1360 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/03 3/99/27541 بدوي هفت  
تیر-خ 25 
متري 

شمالی  الله

3-3-10200-4-1-0-0 56
6

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی با توجه به سند مالکیت بصورت ششدانگ اعیان 
یکباب خانه و یک سهم مشاع از پنج سهم از ششدانگ عرصه یکبابخانه بمساحت 310 متر 

مربع و نیم
می باشد که با توجه به سوابق از بابت بناي مسکونی بمساحت 108 متر مربع و مغازه 

بمساحت 12 متر مربع داراي بالمانع شماره 3/33/18043-72/12/02 می باشد
الزم به توضیح است از بابت بناي مسکونی محکوم به پرداخت جریمه و از بابت مغازه معاف از 

پرداخت جریمه بر اساس راي شماره 3048-74/11/18 کمیسیون ماده صد شده است
حالیه با توجه به پالن نقشه برداري و معماري ارائه شده موارد زیر قابل ذکر می باشد

مساحت مغازه 17/23 متر مربع (بدون مشاهده توسعه بناي جدید و افزیش زیربناي  *---*
همزمانمساز بسطح 5/23 متر مربع ) و با فعالیت شغلی کفاشی می باشد

در مسکونی بسطح 12/47 متر مربع توسعه بنا با قدمت همزمانساز دارد *----*
بارانداز بسطح 22/40 متر مربع بصورت همزمانساز می باشد *----*

اطاق بهار خواب بسطح 18/52 متر مربع با قدمت سال 90 احداث شده است *-----*
باستناد سوابق موجود و با عنایت به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است *-----*

(مسکونی)  می باشد  R112 کاربري ملک *-----*
سطح اشغال مجاز 65% و سطح اشغال موجود 69/34% می باشد *------*

با توجه به خط پروژه شماره 395 پیوست بسطح 43/56 متر مربع از حد غرب و *----*
بسطح 8/84 متر مربع از حد شرق و در مجموع بسطح 52/40 متر مربع (  متر مربع از این 

مقدار مشتمل بر اعیان)
در مسیر تعریض معبر 10 متري حد شرق و 8 متري حد غرب قرار دارد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي 

مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  840,000(هشتصد و  چهل هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 105  0.1
 

80000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/05 3/99/27542 بدوي میدان  
جانبازان خ 
شهدا 

طالقانی - 
فرعی ششم

3-3-10368-127-1-0-0 56
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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

 0
 

80000  , 1371 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکلن تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه خط عادي به صورت یک قطعه 
 زمین نسقی به مساحت 156 متر مربع و مشتمل بر یک باب خانه ویالیی دوبلکسی می باشد

در خصوص اعیان هیچگونه بالمانعی ارائه نگردید *---*
 قدمت بنا با توجه به فیش برق ارائه شده به سال 1371 می باشد *----*

واقع   R112 باستناد طرح تفصیلی جاري ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-----*
: شده و برابر ضوابط

%سطح اشعال مجاز  70 % ----- مورد استفاده :  45 *-------*
% تراکم مجاز پایه 80 % ----- مورد استفاده  : 67 *--------*

 سطح اشغال  و تراکم  مورد استفاده کمتر از حد مجاز می باشد *--------*
 باتوجه به قدمت بنا و سال وقوع تخلف ، فاقد کسري پارکینگ می باشد *----------*
باستناد خط پروژه شماره 1262 به سطح 25 متر مربع از اعیان در تعریض  *---------*

 کوچه 10 متري می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به نامه شماره 1547131 به تاریخ 98/05/16 شرکت توزیع برق به 

حضور تقدیم می گردد
درخصوص گزارش شهرداري منطقه سه رشت به طرفیت آقاي اسماعیل دول خواه 
مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناهاي 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 یک و نیم 
(1.50)برابر ارزش معامالتی به مبلغ 223,386,000(دویست و  بیست و  سه میلیون و  

سیصد و  هشتاد و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 48.04  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/17 3/99/27546 بدوي بلوار  
چمران  

وحدت-وح
دت فرعی 2

3-1-10074-46-1-0-0 56
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 28 به تاریخ 86/02/12 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 272.16 

مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به اتمام   *-*

رسیده است
در خصوص توسعه بنا در همکف به سطح 10.36 متر مربع داراي سوابق گزارش و   *--*

 آراي کمیسیون ماده صد می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 به سطح 1.56 متر مربع داراي کاهش بنا به نسبت راي صادره در همکف می باشد *-*
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح به سطح 17.74 مترمربع ( هر طبقه به  -1

سطح 8.87 مترمربع )
احداث راه پله به بام به سطح 12.56 متر مربع -2

رعایت پارکینگ می گردد 

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

 پروانه فاقد اعتبار می باشد *-*
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت پارکینگ برابر ضوابط می گردد *---*
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *---*

R112 - کاربري موجود :  مسکونی *----*
سطح اشغال مجاز :  50 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 54.22 % ------  *-----*

% استفاده کنونی  57.43
تراکم مجاز : 100 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 104.12 % -------  *------*

% استفاده کنونی  114.91
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *--------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *----------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

56
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اصداري، راي به اخذ جریمه با ضریب 1.75 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 145,173,000(یکصد و  چهل و  پنج میلیون و  یکصد و  

هفتاد و  سه هزار )  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 26.76  1.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/12/09 3/99/27547 بدوي شهدا ك  
داوود زاده  
نرسیده به 
کوچه 
سبزي  
-56879
41746

3-2-10071-205-1-0-0 56
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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
 

3100000  , 1398 افزایش تعداد واحد

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 132**--**
مورخ 97/10/24 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 1واحد مسکونی (طبقه اول و دوم 

دوبلکسی)
باز یربناي 352.83مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي اسکلت و عدم **--**

 اتمام سربندي  می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 8.92مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 8.92مترمربع **--**
(مجموع دو طبقه 17.84مترمربع )

.راه پله به بام در زمان بازدید اجرا نشده بود **--**
 تبدیل یک به دو واحد مسکونی**--**

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**
 مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره نمی گردد**--**

رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره نمی گردد.(14مترمربع کسري حد نصاب **--**
فضاي باز برابر پروانه صادره)

داراي گزارش ناظر سازه به شماره پیگیري  54833در خصوص اضافه بناء**--**
.سطح اشغال همکف از 75.85% در زمان پروانه به 85.25% افزایش یافته است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف و طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 15.93 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.04 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی 7.76 

مترمربع، تبدیل راه پله به فضاي انباري به مساحت 2.58 مترمربع که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، به استناد تبصره 2 ماده 

صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
611,721,600(ششصد و  یازده میلیون و  هفتصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 91.03  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 3/99/27551 بدوي فلسطین  
کرد محله  
ایزددوست  
بن بست 
اکبرنیا
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 157**--**
 مورخ 98/10/01 به صورت ساختمان 4.5طبقه در 7واحد مسکونی

باز یربناي 992/77مترمربع که در زمان بازدید در مرحله پایان سفتکاري می باشد **--**
 و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء با قدمت سال 99 و اسکلت بتن ارمه بصورت موارد **--**
:زیر مشاهده گردید

اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 15/93مترمربع در طبقه همکف به صورت **--**
 پیلوت

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقات اول تا چهارم  به مساحت 63/72 مترمربع (هر **--**
طبقه بمساحت 15/93 مترمربع )میباشد.همچنین در مجموع چهار طبقه بسطح 1/04 متر 

مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
.واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 7/76 متر مربع و کاهش راه پله ، آسانسور  **--***
و راهرو به مساحت 2/58 متر مربع و افزودن آن به فضاي انباریها. (به مساحت 10/34 متر 

.مربع ،انباري بیش از 5 متر مربع احداث نموده است)
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(با توجه به عدم اجراي دیوار دور ملک، کنترل **--**

نهائی پارکینگ در زمان پایانکار می باشد)
.مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره قابلیت اجرا دارد**--**

.رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره می گردد**--**
داراي گزارش مهندس ناظر بشماره 42263 مورخ 99/7/26 در خصوص اضافه بناء **--**

.میباشد
.پروانه فاقد عقب نشینی می باشد **--**

.سطح اشغال همکف از 60% در زمان پروانه به 65.20% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت اخذ عدم خالف بحضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 1.7 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.7  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/10 3/99/27557 بدوي میدان  
جانبازان  خ 
شهدا  

طالقانی -بن 
پنجم

3-3-10368-178-1-0-0 57
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت احداث  بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 888,770,000(هشتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  هفتاد 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 114.68  2.5
 

3100000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه کارشناسی به  شماره165051 مورخ 99/08/25  
راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 42,011,200(چهل و  دو میلیون و  یازده هزار و  

دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 135.52  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالیی با عرصه  -

 , بمساحت 113 متر مربع
وضع موجود بدون مجوز شهرداري اقدام به تخریب اعیان قدیمی و احداث بنا  بدون مجوز  -

 , شهردراي بصورت ساختمان 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با اسکلت بتنی
 . با قدمت سال 1398 نموده اند که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد -

با توجه به تعریض صورت گرفته , برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 79.14   -
 . متر مربع با 100% پوشش است

مساحت اعیان در هر همکف بسطح 79.14 متر مربع که بسطح 8.78  متر مربع  از آن   -1
 . بصورت راه پله  است

طبقه اول بسطح 85.53 متر مربع در یک واحد مسکونی  که بسطح  12.07 متر مربع  -2
بصورت راه پله و بسطح 9.39 متر مربع بصورت کنسول بسمت شارع در ارتفاع 3 متري و با 

 . عرض حدود 1 متر  میباشد
طبقه دوم بسطح 85.53 متر مربع در یک واحد مسکونی  که بسطح  12.07 متر مربع  -3

. بصورت راه پله و بسطح 9.39 متر مربع بصورت کنسول بسمت شارع
 . رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است -

عدم رعایت عرض حیات خلوت در طبقات اول و دوم و داراي اشرافیت به پالك همسایه .  -
پنجره  OKB الزم بذکر است که با افزایش) (حیات خلوت با ابعاد 1 در3 متر اجرا شده )

 ( اشرافیت  رفع خواهد شد
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------
 . قرار دارد R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

 . برابر خط پروژه بسطح 1.70 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد -
 . تراکم مجاز همکف 75 %   طبقات 100% - طبقات مجاز 2 طبقه بر روي پیلوت -

 % مورد استفاده بکسر عقب نشینی = همکف   102.19 %   طبقات  220.89 -
 . همکف = بسطح  58.08 متر مربع داخل تراکم   - بسطح 21.06  متر مربع خارج از تراکم -
 .  طبقات =  بسطح 77.44 متر مربع داخل تراکم و بسطح 93.62 متر مربع خارج از تراکم -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد 
-- - - - - - - - - - - - - - - -  

 احتراماً - -
در پاسخ به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 26986  مورخ 99/10/10  ,   -
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طی  بازدید مجدد از ملک درب مورد نظر کارشناس رسمی دادگستري داراي عرض خالص 
 . 2.10 متر بوده که با توجه به ضوابط زمان احداث بنا رعایت عرض مورد نیاز درب میگردد

 . لذا رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه تکمیلی  
شماره 224987مورخ 99/11/15کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی بابت تبدیل تجاري را به مبلغ 164.379.600.000ریال تعیین و براورد 

نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 
یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 32,875,920,000(سی و  دو میلیارد و  هشتصد و  

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

جریمه 676.31  0
 

3100000  , 1397 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1399/12/10 3/99/27558 بدوي بلوار  
خرمشهرنر
سیده به 
کوچه 
پائیزان  
روبروي 
نمایشگاه 
  سامانی

3-3-10217-95-1-0-0 57
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
: صادره به شماره 3/96/214 به تاریخ 96/12/21 به صورت

یک طبقه بر روي همکف و نیم طبقه ( بالکن ) به صورت پروانه کارگاهی که مشتمل بر یک  
باب مغازه جهت فروش کاال به سطح 91.35 متر مربع  با زیر بنا کل 499.71 متر مربع می 

 باشد

مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*
مرحله اتمام نازك کاري می باشد

داراي موافقت نامه سازمان صنعت - معدن و تجارت ، در خصوص اعیان احداثی   *-----*
برابر پروانه برابر ضوابط شهرداري ، به جهت استفاده  به صورت کارگاه مبل سازي به شماره 

 ثبت شده در دفتر شهرداري منطقه 152933- ش ر به تاریخ 96/08/03 می باشد
باستناد نقشه برداري ارائه شده  و با توجه به پروانه صادره به صورت کارگاهی و   *----*
استفاده از آن در حال حاضر به صورت تجاري ( نمایشگاه اتومبیل ) برابر ضوابط ، تخلفات به 

 :شرح زیر نیز اعالم می گردد
: تبدیل غیر مجاز -1

تبدیل غیر مجاز همکف به صورت کارگاهی به تجاري ( نمایشگاه اتومبیل ) به سطح  : 1-1
 231.08 متر مربع

تبدیل غیر مجاز در نیم طبقه به صورت کارگاهی به تجاري ( نمایشگاه اتومبیل ) به  : 1-2
 سطح 108.40 متر مربع

تبدیل غیر مجاز در طبقه اول به صورت کارگاهی به تجاري ( نمایشگاه اتومبیل ) به  : 1-3
 سطح 231.08 متر مربع

 توسعه بنا در نیم طبقه ( بالکن ) به صورت تجاري به سطح 88.16 متر مربع -2
 توسعه بنا راه پله به بام به سطح 0.34 متر مربع -3

تبدیل غیر مجاز در راه په با م به صورت کارگاهی به تجاري ( نمایشگاه اتومبیل ) به  : 3-1
 سطح 17.25 متر مربع

برابر ضوابط دفترچه اصالحی طرح تفصیلی ، در خصوص نمایشگاه اتومبیل ، تامین  *--*
حداقل مساحت 100 متر مربع فضاي سر پوشیده یا روباز به جهت تامین 6 واحد پارکینگ می 

گردد
فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی نظام ) می  *----*
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 باشد
برگه شروع عملیات ساختمانی ( فرم شهرداري ) ثبت شده به تاریخ 98/11/19  *-----*

 می باشد
با توجه به تاریخ شورع پروانه و ثبت شروع عملیات ساختمانی ، پروانه فاقد  *------*

 اعتبار می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *-------*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 S321 - کاربري مجاز : فعالیت *--*
 S321 - کاربري موجود :  فعالیت *---*

سطح اشغال مجاز :  50 %  -----  مورد استفاده زمان پروانه 49.99 %  *------*
% ------ استفاده کنونی  49.90

تراکم مجاز : 100 %  -------  مورد استفاده زمان پروانه 99.90 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  118.86 .24

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد*------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*--------------*
با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/24901 به تاریخ 99/08/19 مبنی بر 

اینکه باتوجه به کاربی ملک ، امکان دریافت پروانه تجاري به صورت نمایشگاه خودرو بوده یا 
خیر پرونده به شهرداري بازشگت داده شده است

در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد الزم به توضیح بوده که در حالت عادي و با  *-*
توجه به کاربري کارگاهی برابر ضوابط تنها پروانه صادره امکان پذیر بوده

لیکن در صورت ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 5  و در صورت تائید آن نهاد مهم ، با تغییر  
 کد پهنه ، امکان صدور  پروانه تجاري میسر می گردید

 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 احداث یک باب خانه بدون مجوز شهرداري با توجه به سال ساخت بنا ( 
1363 ) و با عنایت به دستورالعمل وزارت کشور به شماره 8616/1/3/34 مورخ 

71/04/28، موضوع قابلیت طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد. 

ردتخلف 90.38  0
 

50000  , 1363 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/19 3/99/27570 بدوي    
جوانبخت- 

یاس

3-2-10273-38-1-0-0 57
3

  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

39.58  0
 

50000  , 1363 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت 164 متر مربع می باشد

با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 156/96 متر مربع است *----*
بدون کسب مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان یک طبقه با اسکلت  *-----*

بلوکی و قدمت سال 63  بشرح و یکباب مغازه
فاقد بالکن و فعالیت شغلی با مشخصات مندرج جدول کاربري شده است که مغازه مذکور در 

سال 96 تعمیرات (شامل نصب کرکره و ...)شده است
با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است *------*

باستناد خط پروژه شماره 2470 پیوست بمساحت 39/58 متر مربع از  *-------*
ملک(حدود 37 متر مربع از این مقدار مشتمل بر اعیان) داراي  عقب نشینی می باشد

سطح اشغال بنا  94/16% و سطح اشغال مجاز 70% می باشد *--------*
 و زمان ساخت بصورت مسکونی می باشد R112 کاربري حال حاضر ملک *--------*

.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر احداث سوله 
بدون مجوز شهرداري مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و ارزیابی وفق مقررات، 

قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به وصول نظریه 
کارشناسی که تحت شماره ش ر-204320 مورخ 99/10/18 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد و نظریه کارشناسی به 

شماره  ش ر- 225457 مورخ 99/11/15 داللت  بر ارزیابی به مبلغ 22،000،000،000  
ریال دارد و این نظریه مصون از تعرض و ایراد باقی مانده ، به استناد تبصره 4 ماده صد 
از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزیابی به مبلغ 4,400,000,000(چهار 

میلیارد و  چهارصد میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1022.17  0
 

3300000  , 1398 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/12/05 3/99/27571 بدوي کوي امام  
رضا 

خرمشهر 
بهار 32

3-3-10443-13-1-0-0 57
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توضیحات بازدید احتراماً مکان تعرفه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین نسقی  محصور طبق خط 
:عادي به مساحت عرصه  3935.85   مترمربع به شرح موارد ذیل می باشد

دیوار گذاري بدون مجوز به طول 263 متر و به ارتفاع 2 متر  با قدمت سال 1-1391
 احداث زمین چمن مصنوعی روباز به سطح 1184.45 مترمربع با قدمت در سال 2-1392

احداث اعیان با مصالح بلوکی به سطح 62.73 متر مربع به صورت نگهبانی با قدمت سال  -3
 1395 می باشد

با توجه به نامه شماره 47304 مورخ 1393/10/17 مدیریت محترم طرح هاي توسعه  -4
شهري مبنی بر استفاده از ضوابط فضاي سبز جهت محاسبه پارکینگ مورد نیاز

(ضوابط فضاي سبز به ازاي هر 250 مترمربع یک واحد پارکینگ روباز مورد نیاز است) ، 
.تامین پارکینگ در فضاي باز می گردد

داراي تابلو به ابعاد 5 * 1 متر *--*
برابر طرح تفصیلی جدید و خط پروژه شماره 941  بخشی از ملک به سطح 994.70 *----*
 متر مربع در کاربري فضاي سبز بوده که از این مقدار به سطح 70.59 متر مربع در تعریض 

خیابان 12 متري آتی می باشد
بخش اعظم ملک در کاربري ورزشی به سطح 2998.14 متر مربع بوده که از این   *-----*
 مقدار نیز به سطح 158.38 متر مربع در تعریض خیابان 12 متري آتی مذکور می باشد

 در خصوص موارد فوق داراي سوابق گزارش و آراي کمیسیون ماده صد می باشد *-----*

حالیه باستاد نقشه برداري ارائه شده  عرصه ملک به سطح 4072.20 متر مربع قید شده و 
مالک بدون مجوز اقدام به سوله فلزي جهت استفاده ورزش هاي چند منظوره به سطح 

 1022.17 متر مربع  با قدمت سال جاري ( 1398 ) نموده است
بناي احداثی در محدوده کاربري ورزشی احداث شده است *-*

سطح اشغال مجاز ورزشی : 60 % ----- مورد استفاده : 34.75 %  ( کل بناي  *---*
 احداثی در داخل تراکم می باشد )

برابر دفتر چه اصالحی ضوابط جاري ، براي سالن هاي ورزشی فاقد جایگاه تماشگر،  *--*
: می بایست به ازاي  هر 100 متر مربع یک واحد پارکینگ سرپوشیده یا روباز تامین گردد که
با توجه به متراژ بناي جدید و محوطه باز موجود و ملزم به تامین 10 واحد پارکینگ بوده ، که 

در محل رعایت می گردد
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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*--------------*
در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 3/00/28193 ببه تاریخ 1400/03/03 در  
خصوص کاربري سوله احداثی ، الزم به توضیح می باشد در متن گزارش فوق  ( سطر  هاي 6 

:  - 7 -12 ) به صورت واضخ و مبرهن اعالم گردید که
برابر طرح تفصیلی جدید و خط پروژه شماره 941  بخشی از ملک به سطح 994.70  *--* 
متر مربع در کاربري فضاي سبز بوده که از این مقدار به سطح 70.59 متر مربع در تعریض 

خیابان 12 متري آتی می باشد
بخش اعظم ملک در کاربري ورزشی به سطح 2998.14 متر مربع بوده که از این   *-----*
 مقدار نیز به سطح 158.38 متر مربع در تعریض خیابان 12 متري آتی مذکور می باشد

اعیان احداثی( سوله )  در کاربري ورزشی اجرا واحداث شده 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 یک  برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 212,688,000(دویست و  دوازده میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 63.3  1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/17 3/99/27573 بدوي بلوار مدرس 
 شهرك 
فجر 

آزادگان  
خیابان 18 
متري  جنب 
پارك  کوچه 
6 متري

3-1-10293-13-1-0-0 57
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 3/99/32 مورخ 99/04/12 در 3/5 طبقه 
 .( با احتساب 6 واحد  مسکونی  ) به زیربناي 851/70 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد سفت کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط 
:متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 6/45 متر مربع می باشد توضیح  *--*
اینکه عالوه بر این  سایبان احداثی مطابق پروانه صادره به فضاي پیلوت الحاق گردیده است
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 8/13متر مربع  *---*
(هر طبقه بسطح 2/71 متر مربع) می باشد همچنین  آفتابگیر مشمول ضابطه تشویقی در 

زمان پروانه
.حذف و بسطح 16/24 متر مربع در هر طبقه (در مجموع 48/72 متر مربع) توسعه بنا دارند

واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است
در زیرشیروانی بسطح 0/08 متر مربع کاهش زیربنا دارد  *----*

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 60 % و سطح اشغال موجود برابر با 65/85% می  *----*

باشد
تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 99/08/24 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*

حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 
.هرگونه اقدام 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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت احداث بناي مسکونی مازادبر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 633,268,000(ششصد و  سی و  سه میلیون و  دویست و  شصت و  هشت هزار 
) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.در خصوص عقب نشینی اعالم شده 

در گزارش شهرداري  مالک موظف به رعایت آن در هنگام نوسازي یا اجراي پروژه می 
باشد.

جریمه 102.14  2
 

3100000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/12/10 3/99/27574 بدوي بلوار  
خرمشهر 
کوي امام 
رضا(ع) بهار 
8 -کوچه 
سعادت

3-3-10402-12-1-0-0 57
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به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه کارشناسی بشماره 230520 مورخ 99/11/21 راي 

به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 26,402,700(بیست و  شش میلیون و  چهارصد و  دو 
هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 85.17  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 232,500,000(دویست و  سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 75  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید  با عرصه نسقی  در خصوص اعیان بسطح 60 متر مربع و یک واحد  -

کسري پارکینگ  داراي راي جریمه از کمیسیون ماده صد  و پرونده مختومه در واحد خالف 
 . میباشند

وضع موجود اقدام به توسعه بنا در همکف و احداث یک طبقه بر روي آن با اسکلت بتنی و  -
افزایش تعداد واحد هاي مسکونی  از یک واحد به 4 واحد با قدمت سال 1397 با پوشش 100 

 %    بشرح زیر نموده اند ؛
 . توسعه بنا در همکف بسطح 61.31 متر مربع با احداث یک واحد مسکونی -1

احداث طبقه اول در 2 واحد مسکونی بسطح 126 متر مربع  که از مقدار فوق بسطح   -2 
4.69 متر مربع بصورت کنسول بسمت شارع در حد جنوب در ارتفاع 2.8 متر با عرض 0.67 

 . متر میباشد
قرار دارد - سطح اشغال همکف  R112   - % 75 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري - -

 طبقات 100 % (بکسر عقب نشینی )
برابر خط پروژه پیوست بشماره 2442  , در شمال بسطح 4.27 متر مربع و در جنوب  -
 . بسطح 8.54  متر مربع از اعیان  در تعریض کوچه هاي بن بست 8 متري قرار دارد

 % مورد استفاده همکف 106.25  %   - - طبقات  216.61 -
همکف بسطح 25.62 متر مربع داخل تراکم و بسطح 35.69 متر مربع خارج از  -------

 . تراکم
طبقات بسطح 59.55 متر مربع داخل تراکم و بسطح 66.45 متر ------------------

 . مربع خارج از تراکم
 . داراي سه واحد کسري پارکینگ - -

عدم رعایت ابعاد  نورگیر .  (مساحت نورگیر بجاي 12 متر مربع 5.67 متر مربع اجرا شده  -
 است )

 .  مورد درخواست استعالم اداره برق -
  . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با 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 دو قطعه پارکینگ،حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 180,000,000(یکصد و  

هشتاد میلیون ) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  2
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/05 3/99/27575 رسیدگ
ي 

 مجدد

 
کردمحله-
شهدا-ك 
  متحدین

3-3-10229-4-1-0-0 57
7

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض ضرورتی 

بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی دادگستري وفق 
مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره99-348 مورخ 99/11/28و تایید سال وقوع 
تخلف بر مبناي سال 98 لذا ارزش سرقفلی به مبلغ 5789100000ریال 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 1,157,820,000(یک میلیارد و  یکصد و  
پنجاه و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 45.77  0
 

1800000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 
ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  38,340,000(سی و  هشت میلیون و  سیصد و  

چهل هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.65  2
 

1800000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر سند مالکیت ششدانگ یک **--**
 باب خانه به مساحت 146.50مترمربع که از بابت اعیان مسکونی

ویالئی به مساحت حدودي 115مترمربع و سرویس بهداشتی در حیاط با قدمت سال **--**
.60 داراي بالمانع شماره 3/33/516893مورخ 97/09/07 می باشد

در سال 98 مالک بدون مجوز اقدام به تعمیرات کلی ملک شامل توسعه بناء به **--**
  صورت مسکونی به مساحت 10.65مترمربع(مازاد بر تراکم)

. و تبدیل 45.77مترمربع از مساحت مسکونی ملک  به دو باب مغازه نموده است**--**
با توجه به خط پروژه شماره 395 پیوست  به مساحت 4.5متر مربع از وضع موجود **--**

.در تعریض پخ اتصالی دو گذر 10 و 25متري قرار دارد
.که از این مقدار 3.5مترمربع از اعیان مغازه بر روي پخ می باشد**--**

قرار دارد r111 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**--**
 .

.با توجه به قدمت احداث بناء دو واحد  کسري پارکینگ  تجاري دارند**--**
.سطح اشغال  مجاز ملک 70% می باشد که سطح اشغال موجود 88.48% می باشد**--**
.مراتب جهت تعیین موقعیت مکانی به درخواست مالک به حضور تقدیم میگردد **--**

57
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک  را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,602,316,800(یک میلیارد و  ششصد و  دو میلیون و  سیصد و  
شانزده هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 158.96  3
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/20 3/99/27578 بدوي کمر بندي  
خرمشهر 14
 متري الله  
کوچه پنجم

3-3-10410-79-1-0-0 57
8

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 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 احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/76  - 98/05/19  بصورت 3    -
طبقه  بر روي پیلوت  در 4  واحد مسکونی با زیربناي کلی 653.18 متر مربع  مربع صادر 

.  گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 70.47  مورد استفاده 70.43 %  -       -

  % -    -   طبقات  ؛   211.41 %  مورد استفاده  211.29
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري میباشد  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي    - -
:اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل میباشند

 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  88.46 %  -   تراکم طبقات  ؛  265.38   ------  
 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  38.23  متر مربع -1

اضافه بنا خارج از تراکم  در مجموع  طبقات اول  تا سوم  بسطح 114.69  متر مربع (هر  -2
 طبقه بسطح 38.23  متر مربع)

   . انباري بیش از 5 متر مربع در زیرشیروانی  بسطح   6.04  متر مربع  -5
 . افزایش تعداد واحد مسکونی از 4 به 5 واحد -6

---------------------------------------------------------
افزایش 2.5 متر طول درب در حد شرق که تاثیري در پارکینگ حاشیه اي  ندارد و تعداد   -

. یک واحد کسري پارکینگ مشمول ماده 65 درآمدي میباشد
 . رعایت پارکینگ مورد نیاز  گردیده است -

 . فضاي باز رعایت نشده -
 . داراي گزارش ناظر ساختمان -

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
.مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

57
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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 مسکونی ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه با 

ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري به مبلغ 
335,932,800(سیصد و  سی و  پنج میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار و  هشتصد) 

ریال تأیید می گردد.

جریمه 49.99  2
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/12/13 3/99/27585 تجدید 
نظر

فلسطین  
ایزدوست 
مژدهی

3-2-10149-22-1-0-0 57
9
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توضیحات بازدید احترامامکان ارائه شده توسط متقاضی داراي پروانه شماره 62 مورخ 91/3/25 **--**
بصورت ساختمان 4 طبقه روي 2 باب مغازه با رعایت 2/40 متر ارتفاع پیلوت (طبق مصوبه 

کمیسیون ماده 5)
با زیر بناي 575/91 متر مربع(بدون استفاده از سقف تراکم اعطایی) صادر گردیده  **--**

:که با توجه به پال ن معماري  ارائه شده توسط متقاضی از بابت  موارد  تخلف زیر شامل
اضافه بناء در طبقه همکف خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد با عمق متوسط **--**

3/39 متر طول به مساحت 36/53 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ
توسعه بناي تجاري در همکف به صورت تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 1/73 **--**

 مترمربع
اضافه بناء در طبقه اول،دوم،سوم وچهارم خارج از تراکم و خارج از طول 60درصد با **--**

 عمق متوسط 3/39 متر طول به مساحت 36/53 مترمربع به صورت مسکونی
  کاهش بناء در راه پله به بام واتاقک آسانسور به مساحت 3/04مترمربع**--**

کاهش راه پله و تبدیل آن به بناي مفید در پیلوت و طبقات به مساحت 22/26 متر **--**
مربع ( 4/34 مترمربع در پیلوت و 4/48مترمربع در طبقات)

کاهش مساحت پش آمدگی در هر طبقه به مساحت 0/55مترمربع و در مجموع **--**
 چهار طبقه به مساحت 2/20مترمربع

رعایت پارکینگ مورد نیاز میگردد و ارتفاع پیلوت 3/70متر می باشد.(ضوابط قدیم **--**
پارکینگ)

.کسري حد نصاب فضاي باز واحد هاي مسکونی به مساحت 42/17 مترمربع دارند**--**
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي به شماره  20580 مورخ96/11/17 **--**

.مبنی بر جریمه می باشد
 در حال حاضر با توجه به بازدید انجام شده و نقشه برداري وضع موجود ارائه شده**--**
در زیرشیروانی اقدابه توسعه بناء به صورت یک اتاق به مساحت 49.99مترمربع **--**
نموده است که از این مقدار 48.9 مترمربع احداث طبقه مازاد و 1.09مترمربع تبدیل فضاي 

پله به مساحت مسکونی
به صورت طبقه مازاد می باشد.(گفتنی است مالک درخواست انضمام این اتاق به **--**

واحد طبقه 4 به صورت یک واحد را دارند)
سطح اشغال ملک نسبت به سوابق قبلی کمیسیون تغییري نگردیده است(موجود **--**

  79.77% و مجاز %50)
114در طرح جدید می m کاربري عرصه مسکونی با تراکم متوسط در طرح قدیم و**--**

.باشد

57
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.فاقد گزارش ناظرین در پرونده فنی می باشد**--**
.با توجه به ضوابط زمان پروانه رعایت فضاي سبز و باز الزامی نبوده است**--**

 .در زمان بازدید  ساختمان در مرحله بهره برداري  بود**--**
تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف دارند مراتب جهت دستورات بعدي تقدیم **--**

.میگردد
در خصوص احداث بناي 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-340941 مورخ 99/12/04 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 
993,850(نهصد و  نود و  سه هزار و  هشتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 15.29  0.1
 

650000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/19 3/99/27594 بدوي میدان 
دریایی کوي 
چمران 
کسبخ 
انتهاي 

کوچه فرعی 
هفتم

3-1-10205-854-1-0-0 58
0

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 16,250,000(شانزده میلیون 

و  دویست و  پنجاه هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 25  1
 

650000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت قطعه 
زمین نسقی بمساحت حدود 60 متر مربع

       (با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده بمساحت 58/41متر مربع) می باشد 
:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است
وضع موجود شامل زمین محصوري است که یک چشمه اطاق با اسکلت بلوکی  *...*

بمساحت15/29 متر مربع و قدمت احداث حدود 10 سال در حد سفت کاري در آن بنا نهاده 
شده است

باستناد خط پروژه شماره 692 پیوست  بمساحت 8/77 متر مربع از ملک (  از عرصه  ) *...*
در مسیر توسعه معبر 6 متري حد جنوب قرار داشته و عقب نشینی دارد

.با توجه به ضوابط جاري تا این مرحله یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد *...*
مساحت ملک کمتر از حد نصاب الزم جهت احتساب یک واحد مسکونی می باشد *..*

سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود 30/80% می باشد *..*
می باشد  R112 کاربري ملک زمان ساخت مسکونی و در حال حاضر *..*

حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور  و صدور پاسخ استعالم شرکت برق را دارند
.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد می گردد *
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به مشهودات اعضاي کمیسیون 
در بازدید از ملک موردنظر، تخلف مالک در احداث بدون مجوز بناي تجاري، 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 212649 مورخ 99/10/30 (ثبت دبیرخانه 
شهرداري) ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 4,000,000 ریال تعیین و براورد 
نموده است که نظریه مزبور با اوضاع و احوال قضیه مباینتی ندارد بنابراین موجبی 

براي عدم تبعیت از آن بنظر نمی رسد لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 
ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 

مبلغ 800,000(هشتصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 19.36  0
 

55000  , 1364 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/09 3/99/27601 تجدید 
نظر

پاستوریزه  
شهدا کوچه 
   نوري

3-3-10100-6-1-0-0 58
1

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي مسکونی، 
منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 590,700(پانصد و  

نود هزار و  هفتصد) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 7.16  1.5
 

55000  , 1364 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان ارائه شده توسط متقاضی  برابر سند بصورت ششدانگ  یک باب خانه مشتمل 
بر یکباب دکان به مساحت عرصه  246/2 مترمربع

داراي سند مجزي شده درسال 1394 که درخصوص مسکونی بسطح 94 مترمربع  داراي  
 . پروانه شماره 106  مورخه 1364/2/8   می باشد

حال باعنایت به نقشه برداري ارائه شده (مطابق سوابق مندرج در سیستم) داراي مغایرت با 
 آخرین بالمانع اخذ شده بشرح زیر می باشد

 مابه التفاوت افزایش بناي مازاد برتراکم بصورت مسکونی بسطح 7/16مترمربع -1
افزایش بنا بصورت احداث یکباب مغازه فاقد بالکن و تابلو و فعالیت شغلی  درمحوطه   -2
 حیاط  بسطح 19/36 مترمربع  . که براساس ضوابط قدیم فاقد کسري پارکینگ می باشد
برابر خط پروژه  موجود در سیستم به شماره 1169 خیابان بصورت 12 متري وفاقد عقب  

نشینی است
از بابت موارد مذکور  با توجه به راي شماره 3/99/27601-99/12/09 محکوم به پرداخت 

جریمه شده است
در بازدید از ملک خالف جدیدي مشاهده نگردید

. حالیه درخواست استعالم دفترخانه رادارد مراتب جهت دستور تقدیم می گردد 

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
و با توجه به مستندات موجود و مفاد نظریه کارشناسی محرز است و  نظر به اینکه 
استحکام بنا از سوي کارشناس منتخب (به شماره 224996 مورخ 99/11/15 ثبت 
اتوماسیون اداري) مورد تائید قرار گرفته است مع الوصف ضرورتی به قلع بنا نمی 

باشد، 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  36,192,500(سی و  شش میلیون و  یکصد و  نود و  دو هزار و  پانصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 116.75  0.1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 3/99/27602 تجدید 
نظر

بلوار امام  
18 متري 
نفت 

سمتچپ 
کوچه دهم  
روبروي 
ساختمان 
 سارا ودارا

3-3-30299-10-1-0-0 58
2

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم ، به مبلغ  
320,385,000(سیصد و  بیست میلیون و  سیصد و  هشتاد و  پنج هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 68.9  1.5
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی براي کسري سه قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
348,750,000(سیصد و  چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 

می گردد .

جریمه 75  1.5
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
قطعه زمین بمساحت 60 متر مربع می باشد

با توجه به پالن معماري ارائه شده مساحت آن برابر با 75/33 متر مربع است *----*
بدون کسب مجوز اقدام به احداث بنا بصورت ساختمان سه طبقه با اسکلت بتن  *-----*
آرمه و قدمت سال 93 بشرح جدول کاربري به زیربناي کل 185/65 متر مربع شده است

که در حد سفت کاري می باشد 
با توجه به ضوابط جاري سال ساخت سه واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد *------*

باستناد گواهی واحد خط پروژه بعلت نسقی بودن و عدم پیش بینی کوچه در  *-------*
طرح تفصیلی امکان تهیه خط پروژه در حال حاضر فراهم نیست

سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال بنا 79/88% می باشد *--------*
و زمان ساخت آن مسکونی می باشد R231 کاربري حال حاضر ملک *--------*

با توجه به سوابق موجود داراي راي تخریب غیابی بشماره  *--------*
3/93/8831-93/09/26 می باشد

مساحت مفید واحد ها کمتر از حد نصاب الزم ساخت می باشد *---------*
.مراتب جهت بررسی تخلفات و صدور دستورات مقتضی بحضور تقدیم می گردد
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سایر سایر 119.93 162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/11 3/99/27612 بدوي بلوار مدرس 
 باالتر از 

کالنتري 15  
 ك اول

3-1-10290-431-1-0-0 58
3

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یکباب خانه وراثی برابر سند به مساحت عرصه   -

 . 140/55 مترمربع می باشد
داراي اعیان یک اشکوبه بر روي کرسی با قدمت نصب کنتور 1379/10/27 که بابت آن  -

 . بالمانعی ارائه نگردیده است
 برابر نقشه ارائه شده داراي اعیان بشرح زیر است ؛ -

 . همکف بصورت مسکونی بازیربناي 99/21  مترمربع -1
 . همکف بصورت سایه بان بسطح 18/92  مترمربع -2

 . همکف بصورت سرویس بهداشتی بسطح 1/8 مترمربع -3
الزم بذکر است که  بدلیل آتشسوزي اقدام به تعویض سربندي و تعمییرات داخلی نموده  -

 . اند
برابر خط پروژه پیوست بشماره 613  و برابر نامه شماره 46623 مورخ 98/10/09  اداره کل   -
 . راه و شهرسازي کوچه بصورت 6 متري و بسطح 3.12 متر مربع از پالك در تعریض قرار دارد

(زمین هاي کشاورزي   G213 همچنین بسطح حدود 2.41 متر مربع در حد شمال در کاربري -
 . )قرار دارد

بر اساس طرح قدیم در مسیر خیابان و فضاي سبز قرار دارد - بر اساس طرح جاري در  - -
سطح اشغال مجاز  70 %   - مورد استفاده    R112 قرار دارد  - کاربري مجاور   TR211 کاربري

87.26 % 
 . بسطح 96.20 داخل تراکم و بسطح 23.73 متر مربع خارج از تراکم -

 . فاقد کسري پارکینگ -
 . مورد درخواست استعالم دفترخانه -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

58
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حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به موقعیت مکانی، به لحاظ عدم 
ضرورت قلع ، به استنادتبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي داخل تراکم، به مبلغ  
1,582,500(یک میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 9.75  0.1
 

700000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27619 بدوي بلوار  
خرمشهر 
   کوچه الله

3-3-10411-123-1-0-0 58
4

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به قرارگیري ملک در کاربري 
مسکونی، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه 

با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج از تراکم ، به مبلغ  
46,500,000(چهل و  شش میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 15  1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27619 بدوي بلوار  
خرمشهر 
   کوچه الله

3-3-10411-123-1-0-0 58
4

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 3/99/134 به تاریخ 99/07/30 به صورت  یک باب خانه ویالیی با زیر بنا 60 متر مربع 

 می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی به   *---*

 اتمام رسیده است
: داراي تخلف زیر بنایی به شرح زیر می باشد *-----*

 توسعه بنا به سطح 3.75 متر مربع -1
 احداث انباري به سطح 6 متر مربع -2

احداث آالچیق به سطح 15 متر مربع -3
الزم به توضیح می باشد کل مساحت تخلف  به جز آالچیق به صورت داخل تراکم می  *-*

 باشد
رعایت پارکینگ در محوطه باز برابر ضوابط می کردد *--*

رعایت نماي جانبی مناسب می گردد *----*
رعایت دیوار حائل می گردد *-----*

 ملک در حریم اطالعات واقع شده است *------*
سطح اشغال مجاز 65 % --- مورد استفاده زمان پروانه 25% ------ استفاده  *------*

 % کنونی 35.31
 مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *---------*

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 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,145,880,000(یک میلیارد و  یکصد و  چهل و  پنج میلیون و  
هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 168.3  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/17 3/99/27620 بدوي بلوار 
خرمشهر 
پشت 
مجتمع 
مسکونی

3-3-10411-541-1-0-0 58
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 151**--**
 مورخ 98/09/12 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 6واحد مسکونی

باز یربناي 1052.87مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي سفت کاري می **--**
 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده

توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**
:گردید

اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 33.62مترمربع در طبقه همکف به صورت **--**
 پیلوت

اضافه بناء مازاد بر تراکم در طبقه اول و دوم و سوم  هر کدام  به مساحت 26.34**--**
مترمربع (مجموع سه  طبقه 79.02مترمربع )

توسعه  بناء در زیرشیروانی به مساحت 44.64مترمربع که از این مقدار 38.41 **--**
مترمربع انباري بیشتر از 5مترمربع مازادبر تراکم و مشمول عوارض درآمدي و 6.23مترمربع 

.راهرو وداخل تراکم  می باشد
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**

مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره اجرا نشده است(با توجه به ضوابط زماین **--**
پروانه 16مترمربع که در حال حاضر قابلیت اجراي 13.6مترمربع را دارند)

رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره می گردد.(در نقشه ارائه شده)**--**
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

.حد جنوب ملک محوطه دیوارگذاري نشده است**--**
.سطح اشغال همکف از 60% در زمان پروانه به 66.77% افزایش یافته است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**

58
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه سه  رشت به طرفیت آقاي رجب فاخته مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا 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 1.50برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 297,460,800(دویست و  نود و  هفت میلیون و  چهارصد و  شصت هزار و  

هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 59.02  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/17 3/99/27621 بدوي شهدا -  
دیانتی - خ 
  مروارید

3-3-10121-10-1-0-0 58
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 109 مورخ 96/06/25 در 3/5 طبقه ( با 
احتساب 3 واحد  مسکونی و انباري در زیرشیروانی ) به زیربناي 484/15 متر مربع صادر 

 .گردیده است
ضمناً داراي پروانه احداث بنا مرحله دوم جدید  (در مرحله سقف اول) بشماره  ** --** 

.510647 مورخ 96/12/22 می باشد
عملیات ساختمانی در حد نازك کاري بوده و  برابر پالن نقشه برداري  *****----****

:ارائه شده توسط متقاضی داراي تخلفات به شرح زیر می باشد
در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم به سطح 16/09 متر مربع می باشد. توضیح  *--*
اینکه بسطح 14/13 متر مربع از اضافه بناي مذکور داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 
3/96/20606 مورخ 96/11/24 می باشد.(مابه التفاوت همکف به مساحت 1/96 متر مربع 

میباشد)
در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 48/27 متر مربع  *---*
(هر طبقه بسطح 16/09متر مربع) می باشد همچنین در مجموع سه طبقه بسطح 2/43 متر 

مربع از فضاي راه پله به فضاي مفید
واحد هاي مسکونی تبدیل گردیده است

در زیرشیروانی بسطح 6/34 متر مربع افزایش بنا خارج از تراکم دارد.(به مساحت   *----*
0/39 متر مربع ، انباري بیش از 5 متر مربع ، احداث نموده است)

مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*
سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 55% و سطح اشغال موجود برابر با 80% می باشد *----*

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
پارکینگ هاي احداثی پس از اتمام عملیات اجرایی در زمان پایانکار بررسی و اعالم می 

.گردد
مقدار فضاي سبز برابر پالن معماري ارائه شده رعایت می گردد بدیهی است *-------*

.رعایت آن در زمان پایانکار الزامی می باشد
.هیچگونه گزارش تخلفی توسط ناظرین به شهرداري اعالم نگردیده است *-------*

.حد نصاب فضاي باز رعایت نمی گردد *--------*
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت حفاري آسفالت بطول 3/5 متر(جهت 
نصب انشعاب آب )و بطول 2/5 متر (جهت نصب فاضالب )با دستگاه کاتر را دارند مراتب 

.جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

58
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 8.12 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، 
هر یک به مساحت 17.97 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 0.89 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 422,822,400(چهارصد و  بیست و  دو میلیون و  هشتصد و  بیست 

و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 62.92  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 3/99/27630 بدوي چمران  - 
خیابان 20
متري شهید 
باقري کوچه 

 سوم

3-2-10189-3-1-0-0 58
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توضیحات بازدید احتراماً جهت پالك مذکور پروانه ساختمانی شماره 103 مورخ 96/05/14 در 3/5 طبقه ( با 
 .احتساب 3 واحد  مسکونی  ) به زیربناي 479/52 متر مربع صادر گردیده است

عملیات ساختمانی در حد اتمام بوده و  برابر پالن نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی 
:داراي تخلفات به شرح زیر می باشد

در همکف داراي اضافه بناء خارج از تراکم   به سطح 8/12 متر مربع می باشد توضیح  *--*
اینکه بسطح 3/56 متر مربع از انباري هاي احداثی مازاد بر مقدار مجاز پروانه می باشد

در طبقات اول الی سوم داراي اضافه بناء خارج از تراکم   بمساحت 53/91 متر مربع  *---*
 (هر طبقه بسطح 17.97 متر مربع) می باشد

در زیرشیروانی بسطح 0/89 متر مربع افزایش زیربنا دارد  *----*
مقدار تخلف به انجام رسیده بیشتر از 5% زیربناي پروانه صادره است *----*

سطح اشغال مجاز پروانه برابر با 60 % و سطح اشغال موجود برابر با 68/68% می  *----*
باشد

تا این مرحله فاقد کسري پارکینگ می باشد الزم به ذکر است تایید نهایی  *-----*
.پارکینگ هاي احداثی (پس از پارك عملی) در زمان پایانکار بررسی و اعالم می گردد

- مقدار فضاي سبز برابر پروانه صادره رعایت  نمی گردد*-------*
مهندس ناظر ساختمان طی گزارش مورخ 98/06/10 تخلف مذکور را به  *-------*

شهرداري اعالم نموده است
حد نصاب فضاي باز رعایت می گردد *--------*

طبق خط پروژه شماره 1556 پیوست رعایت عقب نشینی شده است *--------*
حالیه با لحاظ مشروحه فوق مالک تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف را دارند مراتب جهت 

.هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سه(3) 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 1 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 326,760,000(سیصد و  بیست و  شش میلیون و  هفتصد و  شصت هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 155.6  1
 

2100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27632 بدوي جانبازان   
ك بشارتی

3-3-10357-503-1-0-0 58
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 دو(2) برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 105,000,000(یکصد و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

2100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت تقریبی 200  -

 . متر مربع
وضع موجود مشتمل بر اعیان ویالیی  در یک واحد مسکونی با اسکلت کالف بتنی عمودي  -
و  افقی و بتنی و قدمت احداث سال 1398  که  بدون مجوز شهردراي  احداث گردیده  و 

 . عملیات ساختمانی در حد نازك کاري میباشد
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 200.10 متر مربع و اعیان  ؛ -

 . همکف  بسطح 110.60  متر مربع -1
 . نیم طبقه بسطح 45  متر مربع - 2

قرار دارد  و کل اعیان  S212   بر اساس طرح تفصیلی در کاربري ورزشی تثبیت شده - -
 . خارج از تراکم است

پارکینگ بصورت روباز رعایت میگردد که با توجه به کاربري قابل تائید نبوده و یک واحد  -
 . کسري پارکینگ دارند

  %  سطح اشغال مورد استفاده ؛ 55.72  -
بر اساس  پینوشت کارشناس خط پروژه با توجه به کاربري پالك امکان تهیه خط پروژه  -
ممکن نبوده و با توجه به  نامه اداره آب منطقه اي بشماره 121114  مورخ 99/06/30 (ثبت 

 . دبیرخانه )حریم کانال 50 متر اعالم شده و ملک فوق خارج از حریم کانال میباشد
 . ضمنا حد شرق در محل بصورت شارع عمومی میباشد -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 باتوجه به کاربري قبلی 
طرح تفصیلی که مسکونی بوده و به دلیل همخوانی بنا با امالك مجاور، ضمن نقض راي 

بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.75 برابر ارزش 
معامالتی براي مقدار بناي خارج تراکم، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 23,363,100
(بیست و  سه میلیون و  سیصد و  شصت و  سه هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 30.54  0.75
 

1020000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/16 3/99/27633 تجدید 
نظر

بلوار امام 
علی کوچه 
عطار 

نیشابوري 
 فرعی اول

3-1-10205-828-1-0-0 58
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با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
براي کسري یک قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 25,500,000(بیست 

و  پنج میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

1020000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده و **--**
 پالن معماري  به مساحت عرصه 120متر مربع

مشتمل بر یک دستگاه ساختمان ویالئی نیمه کاره در حد سربندي و سفت کاري  **--**
  به مساحت 30.54مترمربع با مصالبح بلوکی و قدمت سال 98

زمینهاي کشاورزي  G213 با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري**--**
.قرار دارد

.بنابراین  کل اعیان احداثی مازاد بر تراکم می باشد**--**
 %سطح اشغال موجود ملک 25.45**--**

یک واحد کسري پارکینگ مسکونی  دارند.(با توجه به کاربري مغایر ملک پارکینگ **--**
در فضاي باز مورد پذیرش نمی باشد)

.ساختمان با اسکلت بلوکی و شناژ قائم  و قدمت سال 98 می باشد**--**
با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه نسقی بودن ملک و عدم وجود گذر در طرح **--**

.تفضیلی تهییه خط پروژه ممکن نمی باشد
 .گذر دسترسی ملک در حد غرب 8متري می باشد**--**

.حداقل مساحت مسکونی 60مترمربع براي واحد مسکونی رعایت نمی گردد**--**
.داراي راي غیابی کمیسیون ماده صد به شماره 603170 مبنی بر تخریب می باشد**--**

.مراتب جهت گزارش پلیس ساختمان به حضور تقدیم میگردد**--**

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 انباري زیرشیروانی  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد از بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,778,700(یک میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هشت هزار و  هفتصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 25.41  0.1
 

700000  , 1394 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 3/99/27634 بدوي دیانتی  
کوي 

طالقانی 
انتهاي 

کوچه شیخ 
نیا سمت 
   راست

3-3-10217-387-1-0-0 590

در خصوص مازاد بر تراکم  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,433,500(سه میلیون و  چهارصد 

و  سی و  سه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3.27  1.5
 

700000  , 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی به صورت ساختمان نیمه تمام در **--**
حال احداث به صورت 3طبقه بر روي پیلوت  بدون مجوز که

با توجه به نقشه برداري تفکیکی ارائه شده توسط متقاضی مساحت عرصه موجود **--**
108مترمربع می باشد و از بابت آن داراي دو فروشنامه عادي به مساحت

 .110مترمربع می باشد**--**
زیربناي همکف 98.53مترمربع می باشد که به صورت پیلوت با ارتفاع 3متر می **--**

.باشد
ساختمان به صورت سه طبقه روي همکف در 3 واحد مسکونی هر طبقه 98.53**--**

.مترمربع می باشد
یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارند(دربها و انباریها در زمان بازدید اجرا **--**

نشده است)
در حد شمال با توجه به عدم رعایت حداقل عرض حیاط خلوت (میانگین  1متر) **--**

.داراي پنجره مشرف به پالك مجاور می باشد
جهت تعیین میزان عقب نشینی و حریم برق نیاز به انعکاس ملک بر روي خط **--**

.پروژه می باشد
.در طبقه سوم یک ردیف ستون( سه ستون )حذف گردیده است**--**

با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه ذیل برگه شیت شهري با توجه به نسقی بودن **--**
ملک -بایر بودن حدود اربعه وتک پالك بودن ملک در محل همچنین

شکل نگرفتن کوچه وعدم تعیین کوچه در طرح تفضیلی امکان تعیین گذر و عقب **--**
.نشینی ممکن می باشد

قرار (r112) با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در محدوده مسکونی**---**
دارد بنابراین 68.79مترمربع مازاد برتراکم 238.26مترمربع داخل تراکم و 98.53مترمربع 

.طبقه مازاد دارند
با توجه به نامه شماره 207934مورخ 97/10/26  شرکت سهامی برق منطقه اي **--**

گیالن حریم برق 8متر از فاز کناري می باشد که رعایت حریم برق گردیده است وملک خارج 
.از حریم می باشد

با همین وضعیت داراي راي جریمه در کمیسیون ماده صد و پرونده مفتوح در واحد **--**
.خالف می باشد

در حال حاضر مشاهده گردید با توجه به نیمه کاره بودن ساختمان در زمان ارسال **--**
به کمیسیون مساحت انباریهاي احداثی در زیر شیروانی و راهرو به کمیسیون اعالم نگردیده 

.بود
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بنابر این به مساحت 28.68مترمربع شامل 10.79راهرو و سه انباري به مساحتهاي  **--**
.6.98+6.29 +4.62مترمربع فاقد راي می باشد

از این مقدار 3.27مترمربع انباري بیشتر از 5متر  مازاد بر تراکم و 25.41 مترمربع   **--**
.داخل تراکم می باشد

.در حال حاضر در حال بهره برداري می باشد**--**
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید، اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات مالک، جریمه نقدي در خور تخفیف بوده است 
مستنداً با تقلیل ضریب از 2 برابر به 1.5 برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي مبلغ 
603,105,000(ششصد و  سه میلیون و  یکصد و  پنج هزار )  ریال نتیجتاً تائید می 

نماید.

جریمه 129.7  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/16 3/99/27635 تجدید 
نظر

پیرکالچاي   
روبروي 

 کالنتري 15

3-1-10283-184-1-0-0 591
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید , پروانه ساختمانی بشماره 3/98/36 - 98/04/02 بصورت 2   -
طبقه بر روي پیلوت  در 4  واحد مسکونی با زیربناي   کلی 514.32 متر مربع  مربع صادر 

.  گردیده است
تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 65 % مورد استفاده 65 % -    -    -      -

  % طبقات  ؛   130 % مورد استفاده  130
   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   

عملیات ساختمانی در مرحله  اجراي اسکلت و سقف طبقه دوم بدون انجام  سربندي    - -
میباشد  و برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا بر خالف مدول پروانه بشرح ذیل 

:میباشند
 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  84.15 % -   تراکم طبقات  ؛  163.20   ------  

 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  46.18 متر مربع -1
. اضافه بنا خارج از تراکم  در طبقه  اول بسطح 46.18  متر مربع -2

. اضافه بنا خارج از تراکم  در طبقه  دوم  بسطح 33.92  متر مربع  -3

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع همکف  0.66 متر مربع و  -4
 طبقات اول و دوم هر کدام 1.38 متر مربع . (عرض راه پله 1.10 متر برابر نقشه معماري  )
---------------------------------------------------------

با توجه به مرحله ساختمانی , تعداد واحد هاي مسکونی بر اساس نقشه معماري 4 واحد   -
 . مسکونی که رعایت پارکینگ گردیده است

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 . بسطح 17.87 متر مربع کسري فضاي باز -

 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -
-----------------------------------------

داراي شکایت از همسایه بشماره 604979  بدلیل ایجاد رطوبت و نم بر روي دیوار ها  -
 . داخلی بدلیل عدم اجراي سربندي با توجه به مرحله ساختمانی است

. مورد درخواست گواهی عدم خالف  -
مراتب  با توجه به تصمیم شماره 27188 مورخ 99/11/11  اعضاي محترم کمیسیون ماده  -

.صد جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص 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-240933 مورخ 99/12/04 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده 
و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل 

تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,563,250(یک میلیون و  پانصد و  شصت و  سه هزار و  

دویست و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 96.2  0.1
 

162500  , 1379 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/13 3/99/27637 بدوي بلوار مدرس 
 باالتر از 

کالنتري 15  
 ك اول

3-1-10290-431-1-0-0 59
2

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 5,784,188(پنج میلیون و  هفتصد 
و  هشتاد و  چهار هزار و  یکصد و  هشتاد و  هشت) ریال صادر و اعالم می دارد. ضمناً 
در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف به 

رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 23.73  1.5
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  "احتراما
مکان ارائه شده توسط متقاضی بصورت یکباب خانه وراثی برابر سند به مساحت عرصه   -

 . 140/55 مترمربع می باشد
داراي اعیان یک اشکوبه بر روي کرسی با قدمت نصب کنتور 1379/10/27 که بابت آن  -

 . بالمانعی ارائه نگردیده است
 برابر نقشه ارائه شده داراي اعیان بشرح زیر است ؛ -

 . همکف بصورت مسکونی بازیربناي 99/21  مترمربع -1
 . همکف بصورت سایه بان بسطح 18/92  مترمربع -2

 . همکف بصورت سرویس بهداشتی بسطح 1/8 مترمربع -3
الزم بذکر است که  بدلیل آتشسوزي اقدام به تعویض سربندي و تعمییرات داخلی نموده  -

 . اند
برابر خط پروژه پیوست بشماره 613  و برابر نامه شماره 46623 مورخ 98/10/09  اداره کل   -
 . راه و شهرسازي کوچه بصورت 6 متري و بسطح 3.12 متر مربع از پالك در تعریض قرار دارد

(زمین هاي کشاورزي   G213 همچنین بسطح حدود 2.41 متر مربع در حد شمال در کاربري -
 . )قرار دارد

بر اساس طرح قدیم در مسیر خیابان و فضاي سبز قرار دارد - بر اساس طرح جاري در  - -
سطح اشغال مجاز  70 %   - مورد استفاده    R112 قرار دارد  - کاربري مجاور   TR211 کاربري

87.26 % 
 . بسطح 96.20 داخل تراکم و بسطح 23.73 متر مربع خارج از تراکم -

 . فاقد کسري پارکینگ -
 . مورد درخواست استعالم دفترخانه -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 86/75مترمربع در حد تراکم  ضمن نقض راي بدوي ، با 
عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت 
موضوع تخلف را دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 247866مورخ 99/12/13و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 26,892,500(بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  نود و  دو هزار و  
پانصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 86.75  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/17 3/99/27641 تجدید 
نظر

بلوار 
ولیعصر 

هالل احمر 
هالل 6 
فرعی اول 
سمت راست

3-3-10443-184-1-0-0 59
3

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی خارج تراکم  با ضریب1/5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 81,793,500(هشتاد و  یک میلیون و  هفتصد و  نود و  سه هزار و  پانصد) ریال 
جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 

6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام 
نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 17.59  1.5
 

3100000  , 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  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت تقریبی  -

 . 126.29 متر مربع
وضع موجود مشتمل بر اعیان ساختمان نیمه کاره با سازه بتنی و قدمت سال 1398 که  -
عملیات اجراي در حد اجراي پیلوت (سقف اول ) متوقف گردیده و داراي میلگرد انتظار 

 . میباشد
برابر راي غیابی کمیسیون بدوي  ماده صد بشماره 24216 مورخ 98/11/16 در خصوص   -
احداث بناي بدون مجوز بسطح 118 متر مربع و عدم پیگیري مالک به تخریب بنا محکوم 

 گردیده
که با توجه به ارائه نقشه وضع موجود عرصه و اعیان گزارش اصالحی آن بشرح ذیل تقدیم  -

 . میگردد
برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 123.93  متر مربع و اعیان  بسطح  -

 . 104.34 متر مربع است
وضع موجود حد جنوب در محل بصورت کوچه عمومی بوده که بر اساس طرح تفصیلی  -

 . کوچه تعریف نگردیده است
برابر پینوشت کارشناس خط پروژه امکان طرح در کارگروه خط پروژه بدلیل نسقی بودن  -

 . پالك ممکن نیست
 . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

 % سطح اشغال مجاز همکف   70 %  -  مورد استفاده 84.19  -
 . بسطح 86.75 متر مربع داخل تراکم و بسطح 17.59 متر مربع خارج از تراکم  -

با توجه به مرحله ساختمانی  در خصوص تعداد واحد و کسري پارکینگ امکان اضهار نظر  -
 . وجود ندارد

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه سه  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 1.50 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 43,296,000(چهل و  سه میلیون و  دویست و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 36.08  1.5
 

800000  , 1386 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/17 3/99/27652 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی 18 
متري نفت 

فرعی 4

3-3-30220-74-1-0-0 59
4

در خصوص عدم رعایت دو متر حیاط خلوت با توجه به یازدید میدانی و رفع اشرافیت 
راي به رد تخلف صادر و اعالم می گردد

ردتخلف  0
 

800000  , 1386 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

در خصوص گزارش شهرداري منطقه- رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی بدون مجوز شهرداري در حد تراکم مجاز، با عنایت به محتویات 

پرونده مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با 
ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 6,889,600(شش میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  نه 

هزار و  ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 86.12  0.1
 

800000  , 1386 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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  با توجه به  سند مالکیت یصورت ششدانگ 
یکبابخانه بمساحت عرصه 95/20متر مربع (با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده بمساحت 

       91/54 متر مربع) می باشد
:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است

وضع موجود شامل ساختمان دوبلکسی در یک واحد مسکونی با اسکلت بلوکی و شناژ  *...*
افقی و قدمت احداث سال 86  در حد  بهره برداري با مشخصات مندرج در جدول کاربري 

:می باشد که
باستناد خط پروژه شماره 1009  پیوست  بمساحت 8/68 متر مربع از ملک ( 3/73 از *...*
این مقدار از اعیان ) در مسیر توسعه معبر 6 متري حد غرب قرار داشته و عقب نشینی دارد

فاقد کسري پارکینگ می باشد *...*
سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود 105/06% می باشد *..*

عرض حیاط خلوت در بخشی از ملک کمتر از حداقل الزم 2 متر (عرض موجود 1/02  *...*
متر) می باشد و در آن حد پنجره مشرف به پالك همجوار ندارد (پنجره موجود با دیوارچینی 

مسدود شده است)
و در زمان ساخت   R121 کاربري ملک طبق طرح تفصیلی در حال حاضر بصورت *...*

بصورت مسکونی است
از بابت موارد مذکور با توجه به راي شماره 3/99/26822-99/10/01محکوم به تخریب بنا 

شده است
حالیه درخواست بررسی مجدد  تخلفات مذکور  و صدور پاسخ استعالم دفترخانه را دارد

.مراتب جهت انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد می گردد *

59
4

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک  را از بابت احداث بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 3 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 283,836,000(دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  

هشتصد و  سی و  شش هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 30.52  3
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27665 تجدید 
نظر

خ انصاري   
خ پارس 
دوم  شاد

3-3-10048-8-1-0-0 59
5

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 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

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري 
مربوطه و تراکم مجاز بارعایت اصول فنی  با توجه به نظریه کارشناسی بشماره 

247715 مورخ 99/12/13 راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 70,766,800(هفتاد 
میلیون و  هفتصد و  شصت و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 228.28  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27665 تجدید 
نظر

خ انصاري   
خ پارس 
دوم  شاد

3-3-10048-8-1-0-0 59
5

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت قطعه 
زمین نسقی بمساحت حدود 113 متر مربع (با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده بمساحت 

       99/96 متر مربع) می باشد
:که باستناد مدارك ارائه شده و بازدید از محل توضیحات تکمیلی آن بشرح زیر است

وضع موجود شامل ساختمان در حال احداث بدون مجوز بصورت ساختمان سه طبقه  *...*
در دو واحد مسکونی با اسکلت بتن آرمه و قدمت احداث سال 98  در حد سفت کاري با 

:مشخصات مندرج در جدول کاربري می باشد که
باستناد خط پروژه شماره 2210  پیوست رعایت عقب نشینی از معبر 6 متري حد شرق *...*

می گردد
 با توجه به ضوابط جاري تا این مرحله یک واحد کسري پارکینگ مسکونی دارد *...*

در طبقه سوم بخشی بسطح 17/40 بصورت سقف تراسی می باشد که اشرافیت به پالك *..*
همجوار دارد (توضیح اینکه طبقه دوم و سوم بصورت دوبلکسی در یک واحد مسکونی 

طراحی شده است)
سطح اشغال مجاز 75% و سطح اشغال موجود 79/46% می باشد *..*

عرض حیاط خلوت در بخشی از ملک کمتر از حداقل الزم 2 متر (عرض موجود 1/90  *...*
متر) می باشد و در آن حد پنجره مشرف به پالك همجوار دارد

حالیه درخواست بررسی تخلفات مذکور را دارد
مراتب جهت پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد و  انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد  *

.می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بناي بدون مجوز، 
نظر به عدم ضرورت قلع بنا و باتوجه به موقعیت مکانی و قدمت بنا و نظر به تایید 
استحکام و ایستایی ساختمان به موجب نظریه شماره 250610 مورخ 99/12/16 

کارشناس رسمی (ثبت اتوماسیون اداري) ، 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  6,174,400(شش میلیون و  یکصد و  

هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 72.64  0.1
 

850000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27668 تجدید 
نظر

بلوار 
خرمشهر 
کوي 

طالقانی بن 
بست 3 
فرعی اول

3-3-10467-88-1-0-0 59
6

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 
31,875,000(سی و  یک میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر می 

گردد .

جریمه 25  1.5
 

850000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 104.13  متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی با مصالح بلوکی    *----*
 می باشد

 ساختمان در حال بهره برداري  می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1387 می باشد ( باستناد فیش برق ) *------*
 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف : مسکونی - تراکم متوسط  *-------*
 باستناد خط پروژه شماره 703 ملک فاقد عقب نشینی می باشد *------*

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 69.76 -1
 همکف به سطح 72.64 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد *-*
مراتب جهت پاسخگویی به نامه اداره آّبفا به شماره 11/77 به تاریخ 99/06/15 و صدور 

دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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-250645 مورخ 99/12/16 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 22,890,000(بیست و  دو میلیون و  هشتصد و  نود هزار )  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 109  0.1
 

2100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/23 3/99/27672 بدوي کمربندي 
خرمشهر  
کوي امام 
رضا (ع)  ك 

 بهار 22

3-3-10405-233-1-0-0 59
7

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر دو  فروشنامه عادي ارائه شده **--**
 به مجموع  مساحت عرصه 179.5مترمربع(دو فروشنامه 89.75مترمربعی)

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه موجود  174.85**--**
 مترمربع مشتمل بر ساختمان ویالئی با مصالح بلوکی و شناژ قائم به مساحت 109مترمربع

.با قدمت احداث سال جاري (99)   می باشد**--**
.که در زمان بازدید در مرحله اجراي سربندي بود **--**

112قرار r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**
(%دارد.(100-70

.بنابراین کل اعیان احداثی داخل  تراکم می باشد**--**
.سطح اشغال موجود ملک 60.72% و مجاز 70% می باشد**--**

با توجه به اظهارنظر واحد خط پروژه و عدم طراحی کوچه در طرح تفضیلی بر اي **--**
.ملک و نسقی بودن ملک امکان طراحی کوچه در کارگروه خط پروزه مسکن میسر نمی باشد

.کوچه موجود ملک 7.5متر در حد غرب و 6متر در حد شمال می باشد**--**
.یک واحد پارکینگ در فضاي باز تامین گردیده است**--**

.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 14.43 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم 

هریک به مساحت 5.83 مترمربع، احداث یک طبقه مازاد به مساحت 148.98 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید جمعاً به مساحت 10.6 مترمربع، تبدیل آفتابگیر 
به بناي مفید در طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 32.4 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-234109 مورخ 99/11/27 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد 

از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,504,608,000(یک میلیارد و  پانصد و  چهار میلیون و  ششصد و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 223.9  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27675 بدوي بلوار چمران 
خ جنت

3-1-10010-43-1-0-0 59
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 27**--**
 مورخ 99/04/05 به صورت ساختمان 3.5طبقه در 3واحد مسکونی

باز یربناي 613.3مترمربع(به انضمام 2.2مترمربع سایبان جهت پارکینگ و 32.4**--**
مترمربع افتابگیر مازادبر سطح اشغال ) که در زمان بازدید در مرحله اجراي نازك کاري می 

 باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 99 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 14.43مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم  سوم هر کدام  به مساحت 5.83**--**
مترمربع (مجموع 3 طبقه 17.49مترمربع )

تبدیل 10.8مترمربع آفتابگیربه مساحت مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم در **--**
 مجموع 32.4مترمربع

کاهش سطح راه پله و تبدیل غیر مجاز آن به بناي مسکونی از همکف تا طبقه سوم **--**
 به مساحت 10.6مترمربع (هر طبقه 2.65مترمربع)

احداث یک طبقه مازاد بر طبقات مجاز در طبقه چهارم  به مساحت 148.98 **--**
 مترمربع

 کاهش   بناء در زیرشیروانی به مساحت 4.31 مترمربع **--**
رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

طول درب ماشین رو از 6متر به 8.7متر افزایش یافته است که با توجه به عدم تاثیر **--**
.در پارك حاشیه اي مشمول عوارض درآمدي می باشد

مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره ارائه  شده است(در زمان بازدید اجرا نشده **--**
بود )

.0.98مترمربع کسري حد نصاب فضاي باز دارند.**--**
فاقد گزارش ناظرین در خصوص اضافه بناء**--**

.سطح اشغال همکف از 64.87% در زمان پروانه به 73.02% افزایش یافته است**--**
.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

درخصوص گزارش شهرداري منطقه - رشت به طرفیت آقاي بهزاد نیک فهم خوب 
روان   مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بناهاي 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 و نیم 

(2.50)برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,175,712,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  
پنج میلیون و  هفتصد و  دوازده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 95.11  2.5
 

3360000  , 1398
 , 1399

تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/12/19 3/99/27676 بدوي بلوار شهید  
انصاري 
-روبروي 
راهنمایی 
ورانندگی 
-خیابان 
مستشاري 
-کوي 31

3-3-10020-11-1-0-0 59
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب دو(2) برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

5400000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً
جهت پالك مورد بازدید  پروانه ساختمانی بشماره 3/98/86   مورخ   98/06/06  بصورت   -
4.5   طبقه در 4   واحد مسکونی با زیربناي  کلی 1102.59   متر مربع  مربع صادر گردیده  

 . است
پس از آن برابر صورتجلسه  کمیسیون ماده پنج ( بند 10 مورخ 99/6/26) پروانه اصالحی  -
بصورت  5 طبقه 5 واحد روي پیلوت با 3 متر عقب سازي از ضلع شمالی و 3 متر عقب سازي 

 از ضلع جنوبی
در جهت عدم سایه اندازي و رعایت حقوق مالکین اطراف با رعایت سطح اشغال مجاز ،  -

پارکینگ و فضاي باز و رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی  بشماره پروانه 568689  
. مورخ 99/11/18  با زیربناي کلی 1239.96  متر مربع صادر گردیده است

تراکم مجاز و مورد استفاده زمان پروانه  =  همکف ؛ 60 %  مورد استفاده 59.51 % -    -       -
  %  -   طبقات  ؛   280.25 %  مورد استفاده  278.37

   -    -    -    -   -     -     -     -     -    -    -   
عملیات ساختمانی تا طبقه چهارم در حد سفت کاري  و در طبقه پنجم در حال اجراي    - -

 . اسکلت میباشد
 % سطح اشغال موجود  همکف ؛  62.22% -   تراکم طبقات  ؛  297.54   ------  

 . اضافه بنا خارج از تراکم  در همکف بسطح  0.07 متر مربع -1
 .  اضافه بنا خارج از تراکم  در طبقه پنجم  بسطح 68.59  متر مربع -2

کاهش سطح راه پله و افزایش بناي مفید مسکونی در مجموع  طبقات اول تا پنجم   -4
بسطح  26.45 متر مربع ( هر طبقه بسطح 5.29  متر مربع )

---------------------------------------------------------
 . با توجه به مساحت مفید واحد هاي مسکونی داراي یک واحد کسري پارکینگ -

 . ورودي هاي سواره و پیاده اجرا  نگردیده است -
 . فاقد گزارش ناظر ساختمان -

-------------------------------------------------------
 ضمنا ؛ -

داراي شکایت از همسایه در ضلع شمال غربی  در خصوص  جلوگیري از نور طبیعی و   -
 . تضییع حقوق وي میباشد

 . الزم به توضیح است که ملک شاکی  فاقد هرگونه دیوار مجاور با ملک متشاکی  است -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
250655 مورخ 99/12/16 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ15/492/000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 3,098,400(سه میلیون و  نود و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 
صادر و اعالم می دارد.  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد 
قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد 

جریمه 25.82  0
 

65000  , 1364 احداث بناي بدون مجوز 1399/12/18 3/99/27677 بدوي  ّآج بیشه - 
پرند  بن 
بست6 
متري

3-2-10319-22-1-0-0 600

توضیحات بازدید احتراماً، مکان تعرفه شده توسط متقاضی  با توجه به فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک 
باب مغازه بمساحت حدود 28 متر مربع می باشد

با توجه به پالن نقشه برداري ارائه شده مساحت آن برابر با 25/82 متر مربع است *----*
بدون بالکن و فعالیت شغلی می باشد *-----*

قدمت آن بطور حدودي باالي 35 سال می باشد *------*
با توجه به قدمت بنا فاقد کسري پارکینگ است *------*

الزم به ذکر است در محل سازه بنا متصل به 3 باب مغازه دیگر است که علی  *------*
الظاهر با هم ساخته شده اند

باستناد خط پروژه شماره 1964 پیوست بمساحت 1/28 متر مربع از مغازه  *-------*
مذکور در مسیر تعریض معبر 12 متري حد جنوب قرار دارد

سطح اشغال بنا 100% می باشد ضمنا کاربري آن مطابق طرح تفصیلی قدیم  *--------*
می باشد  R112 مسکونی و مطابق طرح تفصیلی جدید

حالیه درخواست صدور پاسخ استعالم شرکت برق را دارند *--------*
.مراتب جهت صدور دستورات مقتضی بحضور 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 مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 72/2مترمربع 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 250648مورخ 99/12/16و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
1,173,250(یک میلیون و  یکصد و  هفتاد و  سه هزار و  دویست و  پنجاه) ریال 

محکوم و اعالم میدارد  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد 
قانون شهرداري ها مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه با اخذ تعهد ثبتی  می باشد

جریمه 72.2  0.1
 

162500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/18 3/99/27678 بدوي کوي امام  
رضا  

افتخاري ك 
  بهار 27

3-3-10408-9-1-0-0 601

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  برابر سند ارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی  
به مساحت  213  مترمربع  می باشد

اعیان ملک مذکور باستناد فیش برق با قدمت سال 1377 می باشد  و هیچگونه  *---*
بالمانعی ارائه نگردید

 باستناد نقشه برداري ارائه شده عرصه به سطح 210.84 متر مربع می باشد *----*
 ساختمان در حال بهره برداري می باشد *-----*

 سال وقوع تخلف به سال 1377 می باشد *------*
کاربري ملک در زمان وقوع تخلف مسکونی - تراکم کم  *-------*

باستناد خط پروژه  شماره 725 به سطح 28 متر مربع از عرصه در تعریض معبر   *------*
 10 متري می باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز

% سطح اشغال مجاز : 65 % ---- مورد استفاده : 39.49 -1
 همکف به سطح 72.20 متر مربع در حد تراکم می باشد *-*

 رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی  در فضاي باز برابر ضوابط می گردد *----*
 اعیان با سازه بلوکی و سربندي چوبی می باشد *-----*

مالک درخواست دریافت  پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه   را دارد *-----------*
.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 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 1399/12/18 3/99/27682 تجدید 
نظر

شهدا ك  
داوود زاده  
نرسیده به 
کوچه 
سبزي  
-56879
41746

3-2-10071-205-1-0-0 602

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 1/75 به 0/5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
41,478,000(چهل و  یک میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هشت هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می دارد.  

جریمه 26.76  0.5
 

3100000  , 1398 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده توسط متقاضی برابر پروانه صادره به شماره 132**--**
مورخ 97/10/24 به صورت ساختمان 2.5طبقه در 1واحد مسکونی (طبقه اول و دوم 

دوبلکسی)
باز یربناي 352.83مترمربع که در زمان بازدید در مرحله اجراي اسکلت و عدم **--**

 اتمام سربندي  می باشد و تا این مرحله به استناد نقشه برداري تفکیکی ارائه شده
توسط متقاضی موارد اضافه بناء زیر با قدمت سال 98 و اسکلت بتن ارمه مشاهده **--**

:گردید
 اضافه بناء مازاد بر تراکم به مساحت 8.92مترمربع در طبقه همکف**--**

اضافه بناء مازا بر تراکم در طبقه اول و دوم هر کدام  به مساحت 8.92مترمربع **--**
(مجموع دو طبقه 17.84مترمربع )

.راه پله به بام در زمان بازدید اجرا نشده بود **--**
 تبدیل یک به دو واحد مسکونی**--**

رعایت پارکینگ مورد نیاز می گردد(درب پارکینگ اجرا نشده است)**--**
 مساحت فضاي سبز برابر پروانه صادره نمی گردد**--**

رعایت فضاي باز بر اساس پروانه صادره نمی گردد.(14مترمربع کسري حد نصاب **--**
فضاي باز برابر پروانه صادره)

داراي گزارش ناظر سازه به شماره پیگیري  54833در خصوص اضافه بناء**--**
.سطح اشغال همکف از 75.85% در زمان پروانه به 85.25% افزایش یافته است**--**

.مراتب جهت صدور گواهی عدم خالف به حضور تقدیم میگردد**--**
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،, و ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 187368 مورخ 99/9/26 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 

کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 60/999/740/000 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 12,199,948,000(دوازده میلیارد و  یکصد و  

نود و  نه میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 399.6 1800000  , 1399 تبدیل محوطه به محوطه 
تجاري

1399/12/19 3/99/27683 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر به 

طرف 
جانبازان 
نرسیده به 
پل عابر 
پیاده-بعد 
از کوي امام 
رضا جنب 
  بیمه

3-3-10410-17-1-0-0 603

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 برابر سند ارائه شده به صورت عرصه و اعیان 
 مشتمل بر بناي احداثی  یک قطعه به مساحت 424.30 متر مربع می باشد

در خصوص اعیان داراي  بالمانع به شماره 3/33/81965  به تاریخ 1392/05/24  *--*
میباشد

در وضع موجود داراي اعیان در حال احداث به صورت یک واحد تجاري  ( دفتر  *----*
 فروش  - نمایشگاه خودرو )  به مساحت 50.87 متر مربع می باشد

باستناد خط پروژه شماره 595 به سطح 24.61 متر مربع در تعریض بلوار 51 متري  *----*
خرمشهر واقع شده است که برابر بازدید عقب نشینی اشاره شده توسط مالک صورت 

 پذیرفته است
( کارگاه هاي تولیدي - تجاري ) ،   S312 باستناد طرح تفصیلی ملک در کاربري  *------*

 اعیان به صورت خارج تراکم  به سطح 50.78 متر مربع می باشد
امکان تعبیه 6 واحد پارکینگ پارکینگ در فضاي باز می گردد *-------*

عرصه باقیمانده ملک  پس  از عقب نشینی به سطح 348.82 متر مربع به  *--------*
 صورت تجاري قابل بهره بردراي خواهد بود

برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 26510 به تاریخ 99/08/17 پرونده به شهردراي  
برگشت داده شده تا در خصوص استفاده تجاري ( عرصه و اعیان ) بررسی گردد

مراتب جهت پاسخگویی به نتصمیم کمیسیون ماده صد صدور دستورات مقتضی به حضور 
تقدیم می گردد

603

در خصوص یک باب کسري پارکینگ ، با توجه به گزارش کارشناس شهرداري و 
جریمه سایبان، موضوع کسري پارکینگ منتفی میگردد .

ردتخلف 25  0
 

1000000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/20 3/99/27684 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-75-1-0-0 604

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي خارج تراکم (احداث سایه بان و سرویس بهداشتی)، حکم به پرداخت 

جریمه به مبلغ 63,900,000(شصت و  سه میلیون و  نهصد هزار ) ریال صادر و اعالم 
می دارد.

جریمه 31.95  2
 

1000000  , 1390 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:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 توسعه و تبدیل 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 228579 

مورخ 99/11/19 (ثبت دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی 2 باب مغازه را به مبلغ 
1,525,500,000 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 305,100,000

(سیصد و  پنج میلیون و  یکصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 68.58  0
 

1000000  , 1386
 , 1390

بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/20 3/99/27684 تجدید 
نظر

بلوار امام  
خمینی 

شهرك امام 
 حسین

3-3-30296-75-1-0-0 604

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراماً پالك ثبتی تعرفه شده به استناد صورتمجلس تفکیکی شماره 6543مورخ **--**
 79/02/12ارائه شده یک قطعه زمین به مساحت 216 مترمربع

مشتمل بر دو واحد مسکونی دو ونیم طبقه (همکف ،نیم طبقه واول) داراي پروانه **--**
 شماره 309مورخ 77/09/15و پایانکار شماره 370مورخ 79/01/15

=که مالک بدون مجوز اقدام  به موراد تخلف زیر نموده است**--**
تبدیل پارکینگ قطعه 3 وانباري قطعات 1و2 و راهرو مشاعی به سطح39.4 **--**

مترمربع به یک باب مغازه با قدمت سال 86 (به استناد مفاصاحساب دارائی)
توسعه بناء تجاري  به صورت یک باب مغازه دیگر به مساحت 29.18مترمربع با  **--**

 قدمت سال 90 با مصالح فلزي و بلوکی داخل حیاط مشاعی
احداث سایبان فلزي  جداساز مازادبر تراکم به سطح 29.67 مترمربع در حیاط **--**

مشاعی با قدمت سال 90
احداث سرویس بهداشتی جداساز به سطح 2.28 مترمربع با قدمت سال 90**--**

یک واحد کسري پارکینگ تجاري دارند که یک واحد کسري پارکینگ تجاري  **--**
ناشی از حذف یک واحد پارکینگ مسکونی می باشد.(قدمت سال 90)

.در صورت پذیرش سایبان جهت پارکینگ  کسري پارکینگ منتفی می گردد**--**
سطح اشغال همکف از 44% در زمان پایانکار به 72.28% افزایش یافته است.(سطح **--**

اشغال مجاز در طرح جدید 65%می باشد)
کاربري عرصه در طرح قدیم مسکونی با تراکم متوسط و در طرح تفضیلی جدید **--**

.می باشد R231 مسکونی تراسه
.مراتب جهت استعالم موقعیت مکانی به حضور تقدیم میگردد**--**

******--******
در حال حاضر با توجه به تصمیم شماره 26697مورخ 99/09/23 کمیسیون ماده **--**

 صد در خصوص مشاع یا اختصاصی بودن مالکیت با توجه به مبایعنامه ارائه شده
و وکالت نامه فروش به شماره 8094مورخ 96/12/03  مالکیت یک واحد دیگر **--**

موجود در ساختمان به پالك ثبتی11/150و527و528 باقیمانده به   ایشان منتقل گردیده که 
.در حال حاضر سند به نام ایشان صادر نشده است

.بنابراین مالک کل ساختمان آقاي محمد تقی اکبرپور می باشد**--**
.تغییراتی مشاهده نگردید**--**

.مراتب به حضور تقدیم میگردد**--**

604

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید، اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات مالک، جریمه نقدي در خور تخفیف بوده است 

مستنداً با تقلیل ضریب از 2.5 برابر به 1.75 برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي 
مبلغ 371,883,750(سیصد و  هفتاد و  یک میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  سه هزار 

و  هفتصد و  پنجاه)  ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 68.55  1.75
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/23 3/99/27685 تجدید 
نظر

شالکو -  
بلوار شهید 
احمد زاده  
همرنگ نژاد

3-3-10340-8-1-0-0 605

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/99/63 به تاریخ 99/05/09 به صورت 2.5 طبقه و در 1 واحد مسکونی با 

زیربناي 197.36مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا  با پوشش 100% ملک نموده است ،   *---*

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 18.62 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول  و دوم در مجموع به سطح 37.24  مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

18.62 مترمربع )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 4.23 متر مربع و  -3

طبقات در مجموع  به سطح 8.46 مترمربع (هر طبقه به سطح 4.23 متر مربع  )

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر داراي بودن تخلف زیر بنایی ( ثبت اتوماسیونی نظام ) 
 می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش یافته است ( راه پله یک طرفه  *--*
 اجرا شده است )

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  75 % + 10% تشویقی عقب نشینی -----  مورد استفاده  *------*
% زمان پروانه 75.47 % ------ استفاده کنونی  98.38

تراکم مجاز : 150 % + 20 % تشویقی عقب نشینی -------  مورد استفاده  *---------*
% زمان پروانه 150.95 % ------- استفاده کنونی  196.51

رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

605

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 2.50برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

213,030,000(دویست و  سیزده میلیون و  سی هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 
محکوم مینماید.

جریمه 71.01  2.5
 

1200000  , 1389 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/19 3/99/27688 بدوي ابتداي  
بلوار 

خرمشهر- 
خ35متري 

باران 
زمینهاي 
بنیادسپاه

3-3-10499-9-1-0-0 606

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی صادره به 
شماره 175 به تاریخ 88/07/15 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با زیربناي 

299.60مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی  به   *---*

  اتمام رسیده  است
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلف  زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

تبدیل انباري در زیر شیروانی به یک طبقه مازاد به کسر فضاي راه پله موجود در  *-----* 
 پروانه به سطح 71.01 متر مربع  که با واحد طبقه سوم به صورت دوبلکسی می باشد

ضمنا بخشی از طبقه سوم به صورت تراس غیر مسقف به سطح 15.24 متر مربع  *------*
 می باشد

 فاقد راه پله به بام می باشد *-------*
رعایت پارکینگ می گردد *--------*

فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی   ( ثبت اتوماسیونی 
 نظام ) می باشد

برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *-*
 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم زیاد -  توسعه *--*

 R112 - کاربري موجود :  مسکونی *---*
سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 49.26 % ------  *------*

% استفاده کنونی  49.26
تراکم مجاز : 150 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 98.53 %  *---------*

% ------- استفاده کنونی  143.89
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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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

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه شماره 237573 مورخ 99/12/02 راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 50,731,500(پنجاه میلیون و  هفتصد و  سی و  یک هزار و  
پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 163.65  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/20 3/99/27691 بدوي کمربندي 
خرمشهر  
کوي امام 
رضا (ع)  خ 
شهید 

افتخاري  
  بهار 27

3-3-10409-20-1-0-0 607

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت احداث  بناي مسکونی مازاد بر تراکم با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 363,072,000(سیصد و  شصت و  سه میلیون و  هفتاد و  دو هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.در خصوص عقب نشینی اعالم شده در 
متن گزارش شهرداري به متراژ 21.12 مترمربع از عرصه باستناد تبصره یک ماده صد 

قانون شهرداري ها و حکم قلع  مالک موظف به رعایت آن میگردد.

جریمه 58.56  2
 

3100000  , 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 احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر   نقشه برداري وضع موجود **--**
 ارائه شده مساحت عرصه 691.37مترمربع

مشتمل بر ساختمان یک طبقه روي پیلوت در حال احداث در مرحله اجراي **--**
.اسکلت   می باشد

با توجه به نقشه ارائه شده همکف مشتمل بر پیلوت به مساحت 76.82 مترمربع و  **--**
 راه پله جداساز به صورت یک طرفه به مساحت  12.26مترمربع

طبقه اول به مساحت 76.82مترمربع و کنسول غیر مجاز به سمت معبر به مساحت  **--**
 11.05 با ارتفاع 3متر و عرض 1متر و راه پله یک طرفه به مساحت 12.26مترمربع داخل تراکم
بهارخواب در نیم طبقه پشت بام به مساحت 28مترمربع و پاگرد راه پله به مساحت **--**

 5متر مربع داخل تراکم
112قرار r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**

(%دارد.(100-75
با توجه به خط پروژه شماره 725 به مساحت 21.12 مترمربع از عرصه حد جنوب **--**
(حیاط خلوت) در تعریض کوچه 10متري آتی در  حد جنوب قر ار دارد.(راه عبور در نظر 

گرفته شده براي ملک از حد شمال در زمین خود مالک می باشد)
.سطح اشغال موجود ملک 80.72% و مجاز 75% می باشد**--**

.می باشد r112 کاربري عرصه**--**
.رعایت  یک واحد پارکینگ مورد نیاز می گردد**--**

.ساختمان با اسکلت بتن آرمه و قدمت سال 99 می باشد**--**
با توجه به  عرصه باقیمانده کل اعیان احداثی در طبقه همکف و طبقات  به مساحت **--**
222.21 مترمربع داخل تراکم میباشد.(با توجه به افزایش عرصه کنسول احداثی داخل حیاط 

پالك واقع و داخل تراکم می باشد)
از بابت موارد فوق داراي راي کمیسیون بدوي ماده صد می باشد در حال حاضر با **--**

 توجه به اعتراض مالک و بررسی مساحت عرصه با عرصه اصالحی
مجددا تراکم گیري انجام گردید گفتنی است در مساحت اعیان تغیري ایجاد 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 عقب نشینی راي بدوي عیناً تایید می گردد. رعایت عقب 
نشینی

1.7 3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/20 3/99/27693 تجدید 
نظر

میدان  
جانبازان  خ 
شهدا  

طالقانی -بن 
پنجم

3-3-10368-178-1-0-0 608

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 2.5 به 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
533,262,000(پانصد و  سی و  سه میلیون و  دویست و  شصت و  دو هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 114.68  1.5
 

3100000  , 1398 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

در خصوص داخل تراکم ، راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، 
فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي بمبلغ 42,011,200(چهل و  دو میلیون و  یازده 

هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 135.52  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي ارائه شده بصورت یک باب خانه ویالیی با عرصه  -

 , بمساحت 113 متر مربع
وضع موجود بدون مجوز شهرداري اقدام به تخریب اعیان قدیمی و احداث بنا  بدون مجوز  -

 , شهردراي بصورت ساختمان 2.5 طبقه در 2 واحد مسکونی با اسکلت بتنی
 . با قدمت سال 1398 نموده اند که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري میباشد -

با توجه به تعریض صورت گرفته , برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 79.14   -
 . متر مربع با 100% پوشش است

مساحت اعیان در هر همکف بسطح 79.14 متر مربع که بسطح 8.78  متر مربع  از آن   -1
 . بصورت راه پله  است

طبقه اول بسطح 85.53 متر مربع در یک واحد مسکونی  که بسطح  12.07 متر مربع  -2
بصورت راه پله و بسطح 9.39 متر مربع بصورت کنسول بسمت شارع در ارتفاع 3 متري و با 

 . عرض حدود 1 متر  میباشد
طبقه دوم بسطح 85.53 متر مربع در یک واحد مسکونی  که بسطح  12.07 متر مربع  -3

. بصورت راه پله و بسطح 9.39 متر مربع بصورت کنسول بسمت شارع
 . رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است -

عدم رعایت عرض حیات خلوت در طبقات اول و دوم و داراي اشرافیت به پالك همسایه .  -
پنجره  OKB الزم بذکر است که با افزایش) (حیات خلوت با ابعاد 1 در3 متر اجرا شده )

 ( اشرافیت  رفع خواهد شد
-------------------------------------------------------------

-------------------------------------
 . قرار دارد R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري -

 . برابر خط پروژه بسطح 1.70 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري قرار دارد -
 . تراکم مجاز همکف 75 %   طبقات 100% - طبقات مجاز 2 طبقه بر روي پیلوت -

 % مورد استفاده بکسر عقب نشینی = همکف   102.19 %   طبقات  220.89 -
 . همکف = بسطح  58.08 متر مربع داخل تراکم   - بسطح 21.06  متر مربع خارج از تراکم -
 .  طبقات =  بسطح 77.44 متر مربع داخل تراکم و بسطح 93.62 متر مربع خارج از تراکم -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد 
-- - - - - - - - - - - - - - - -  

 احتراماً - -
در پاسخ به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 26986  مورخ 99/10/10  ,   -
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طی  بازدید مجدد از ملک درب مورد نظر کارشناس رسمی دادگستري داراي عرض خالص 
 . 2.10 متر بوده که با توجه به ضوابط زمان احداث بنا رعایت عرض مورد نیاز درب میگردد

 . لذا رعایت دو واحد پارکینگ مورد نیاز گردیده است -
 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به راي دیوان عدالت اداري به شماره دادنامه 
صدرالذکر مبنی بر نقض راي تجدیدنظر و لزوم رسیدگی مجدد و اقتضاء جلب نظر 

کارشناس رسمی دادگستري، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر شد و با عنایت 
به نظریه هیات کارشناسی بشماره 252664 مورخ 99/12/18 کاربري ملک در زمان 
احداث بنا مسکونی بوده لذا 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 
604,684,800(ششصد و  چهار میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار و  هشتصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 209.96  2
 

1440000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/24 3/99/27696 رسیدگ
ي 

 مجدد

بلوار امام  
علی 

(ع)انتهاي 
کوچه 
شقایق  

سمت راست 
 روبروي 
ساختمان 
  شمس

3-1-10205-527-1-0-0 609

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 72,000,000(هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

1440000  , 1391 مساحت کسري پارکینگ
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توضیحات بازدید احتراماً  مکان مورد تعرفه  برابر فروشنامه عادي بصورت یک قطعه زمین نسقی بمساحت 
 . 129.5 مترمربع

با توجه به نقشه هاي موجود در پرونده واحد خالف  بشماره 134 سال 1398  از بابت  احداث 
 بدونمجوز یکباب ساختمان دو اشکوبه ( یک طبقه روي همکف )

بر روي عرصه بمساحت 137/66 مترمربع( طبقه نقشه برداري اراائه شده موجود در پرونده )  
با قدمت سال 1391  با زیربناي کلی 212/88 متر مربع و 2 واحد کسري پارکینگ (50 متر 

مربع)
داراي راي کمیسیون بدوي بشماره 3/98/22977 مورخ 1398/06/02 مبنی بر تخریب  

  .میباشد
وضع موجود مشتمل بر ساختمان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف ) در دو واحد  -

 . مسکونی  از نوع اسکلت بتنی  و در مرحله نازك کاري  متوقف گردیده است
: براساس پالن معماري موجود در پرونده 

همکف  بسطح 102/52 متر مربع ( از این مقدار بسطح  19/37 متر مربع پیلوت و مابقی  - 
یک واحد مسکونی)

طبقه اول بسطح 102/52 متر مربع مسکونی و بسطح  4/92 متر مربع راه پله دسترسی به  -
. طبقه  است

.داراي دو واحد کسري پارکینگ میباشد -
همچنین برابر نظریه پیوست کارشناس  خط پروژه بدلیل نسقی بودن پالك و قرار گیري  -

 . (زمین هاي کشاورزي )  تهیه خط پروژه  امکان پذیر نمیباشد  G213 در کاربري
با توجه به عبور نهر آب  در حد شرق پالك برابر نامه اداره آب منطقه اي بشماره 42432  -
مورخ 98/03/20 (ثبت دفتر شهردراي ) حریم  آن از منتهی الیه بستر یک متر اعالم گردیده 

. است
.با توجه به نقشه برداري ارائه شده 1 متر حریم نهر  رعایت میگردد

.ضمنا داراي تراس و پنجره بسمت نهر مذکور میباشد
زمین هاي کشاورزي میباشد. کل اعیان  ( G213) با توجه طرح تفصیلی  کاربري عرصه -

 . خارج از تراکم است
.سطح اشغال موجود 74/47 % میباشد

حالیه با توجه به تصمیم کمیسیون محترم  ماده 100 در خصوص  کاربري زمان وقوع ملک   
باستحضار می رساند که کاربري زمان  وقوع تخلف  ملک  مسکونی تراکم متوسط میباشد

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه  کارشناسی بشماره 255254 مورخ 99/12/20 

راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 82,429,000(هشتاد و  دو میلیون و  چهارصد و  
بیست و  نه هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 265.9  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/24 3/99/27697 بدوي چمران  گام  
آب پیکر

3-2-10186-8-1-0-0 610

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  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  برابر سند ارائه شده به صورت یکباب خانه ویالیی  
 به مساحت 125 مترمربع بانضمام  75 متر مربع از عرصه مسکونی به صورت اوقاف می باشد

در خصوص  اعیان قدیمی مذکور داراي بالمانع به شماره 3/33/602208 به تاریخ  *-*
 99/06/23 می باشد

 باستناد  خط پروژه  شماره 815  ملک فاقد عقب نشینی می باشد *--*
 اعیان قدیمی در محل تخریب شده است *----*

 عرصه کل به سطح 200 متر مربع می باشد *-----*
داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 1 طبقه بر روي همکف ( واحد مسکونی  *----*

 ) و به صورت دوبلکس با مصالح بتنی می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و سقف و بدون اجراي سربندي نهایی  می  *-----*

 باشد
 سال وقوع تخلف به سال 1399  می باشد *------*

  R121  کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*
: برابر طرح تفصیلی و برابر ضوابط امالك خالف ساز *--------*

% سطح اشغال مجاز : 70 % ---- مورد استفاده : 66.47 -1
 همکف به سطح 132.95 متر مربع در حد تراکم *-*

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 80 % --------- مورد استفاده : 122.67 -2
 در طبقات به سطح 132.95 متر مربع به صورت داخل تراکم می باشد *--*

با توجه به مساحت زیر بنا مفید واحد ، ملزم به تامین 2 واحد پارکینگ مسکونی  *----*
بوده برابر نقشه ها یک واحد تامین می گردد

عمق 2 متر حیاط خلوت رعایت می گردد ، لیکن به صورت سراسري اجرا نشده و  *-----*
 با توجه به این موضع ، فاقد اشرافیت می باشد

داراي اجاره نامه اوقاف به شماره ثبت شده در دفتر اسناد رسمی 170 رشت به  *-------*
شماره 48006 به تاریخ 99/08/01 به مدت 36 ماه 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

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه هیات کارشناسی بشماره 255250 مورخ 

99/12/20 راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 20,534,400(بیست میلیون و  پانصد 
و  سی و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 66.24  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/24 3/99/27698 بدوي بلوار امام 
رضا سمیه 

14

3-3-10472-38-1-0-0 611

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید برابر فروشنامه عادي بصورت قطعه زمین نسقی بمساحت تقریبی 115  -

 . متر مربع
وضع موجود مشتمل بر اعیان دو اشکوبه (یک طبقه بر روي همکف ) در یک واحد  -

مسکونی  با اسکلت بتنی و قدمت احداث سال 1398  که  بدون مجوز شهردراي  احداث 
 . گردیده  و عملیات ساختمانی در حد سفت کاري میباشد

برابر نقشه بردراي ارائه شده داراي عرصه بسطح 98.92متر مربع و اعیان  ؛ -
 . همکف بسطح 41.24 متر مربع -1
 . طبقه اول بسطح 25  متر مربع -2

 . قرار دارد  R112 بر اساس طرح تفصیلی در کاربري - -
 .  % سطح اشغال مجاز  75 %  - طبقات 100  -

بر اساس خط پروژه پیوست بشماره 906  کوچه بصورت 10 متري و بسطح 19.13 متر مربع  -
 . از پالك ( که حدود 6.83 از اعیان است ) در تعریض قرار دارد

 .  % مورد استفاده بکسر عقب نشینی  ؛ همکف  51.68 %  - طبقات 83.01 -
 . اعیان داخل تراکم -

 . پارکینگ بصورت روباز رعایت میگردد -
 . تقاضاي مجوز حفاري انشعاب گاز بطول 6 متر آسفالت قدیم با دستگا کاتر را دارند -

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد -
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک  را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات اول و دوم و 

طبقه مازاد سوم با توجه به نظریه هیات  کارشناسی بشماره 255239 مورخ 99/12/20
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,214,908,800(یک میلیارد و  

دویست و  چهارده میلیون و  نهصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 180.79  2
 

3360000  , 1393 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/12/24 3/99/27699 تجدید 
نظر

فلسطین  
روبروي 

بانک ملی  
کوچه شهید 
ایزد دوست 
-بن بست 

آئینه 2

3-2-10144-8-1-0-0 612

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 271 به تاریخ 92/12/28  به صورت 2.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 333.04 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

اضافه بنا در همکف به سطح 19.52 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 39.04 مترمربع ( هر طبقه به سطح  -2

19.52مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد به سطح 117.84 متر مربع در طبقه سوم  -3

 احداث یک طبقه مازاد به سطح 117.84 متر مربع در طبقه چهارم -4
در هنگام صدور پروانه به سطح 4.39 متر مربع از خارج تراکم استفاده نموده است  -5

 افزایش تعداد واحد ها از 3 به 4 واحد -6
برابر ضوابط ملزم به تامین 4 واحد پارکینگ مسکونی بوده که داراي 1 واحد کسري  -7

 پارکینگ مسکونی می باشد

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*

 کاربري مجاز : مسکونی - تراکم متوسط *--*
  R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  50 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 52.06 % ------  *------*
% استفاده کنونی  58.94

تراکم مجاز : 120% -------  مورد استفاده زمان پروانه 96.88 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  217.81

الزم به توضیح می باشد بناي احداثی به صورت مشارکت بوده و با توجه به متواري  *-*
بودن سازنده ، راي شعبه 2 دادگاه عمومی و حقوقی رشت به شماره دادنامه 
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9909971310200127 به تاریخ 99/02/18
 حکم بر خلع ید از ملک ( آقاي سممیعی و آرزومند - سازنده ملک ) صادر شده است 
باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *----------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

مراتب جهت پاسخگویی به نامه دبیر خانه کمیسین ماده صد به شماره ش ر - 92508  *-*
- 1399 به تاریخ 99/05/22 و صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

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 168,000,000

(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/23 3/99/27702 تجدید 
نظر

کوي شهید  
دیانتی-خ 
شهید با 
مروت  بن 
صالحی

3-3-10251-92-1-0-0 613

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف و طبقات اول و سوم هر یک به مساحت 41.25 مترمربع، 

احداث انباري در زیرشیروانی به مساحت 23.69 مترمربع، احداث راهرو در 
زیرشیروانی به مساحت 8.96 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 

مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، 
ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,051,008,000(یک میلیارد و  پنجاه و  
یک میلیون و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 156.4  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 31.96 مترمربع ( افزایش تعداد 
مغازه از یک باب به دو باب ) به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات، قرار ارجاع 
امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که 

تحت شماره ش ر- 246585 مورخ 99/12/12 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 4،654،300،000 ریال دارد و این 

نظریه مصون از تعرّض باقی مانده ضمن نقض راي بدوي  به استناد تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

930,860,000(نهصد و  سی میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 32.96  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/97/152 به تاریخ 97/11/25 به صورت 3 طبقه بر روي یک باب مغازه  و 

در 2 واحد مسکونی با زیربناي 463.71 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است *-*

عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد *--*
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 41.25 متر مربع -1
 تبدیل پیلوت به یک باب مغازه به سطح 31.96 متر مربع : 2-1

 افزایش تعداد واحد هاي تجاري از 1 باب به 2 باب بدون بالکن : 2-2
توسعه بناي مسکونی در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 82.50 متر مربع ( هر طبقه  -3

 به سطح 41.25 متر مربع )
حذف طبقه سوم به نسبت پروانه ساختمانی صادر شده به سطح 111.56 متر مربع *-----*

 
: توسعه بنا در زیر شیروانی به سطح 54.76 متر مربع  به شرح جزئیات در زیر -4
احداث انباري در زیر شیروانی به سطح 23.69 متر مربع ( به تعداد 2 واحد ) : 4-1

انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت مازاد بر  *--*
انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 13.69 مترمربع می باشد ( درآمدي )

 احداث راهرو در زیر شیروانی به سطح 8.96 متر مربع : 4-2
 تبدیل بخشی از بام شیروانی به تراس غیر مسقف مشاعی به سطح 22.11 : 4-3

 کاهش سطح راه پله به بام به سطح 6.89 متر مربع *--*
با توجه به تامین دو واحد پارکینگ مسکونی در پیلوت و سوابق خریداري یک واحد  -5
 کسري پارکینگ تجاري در پروانه ، داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد

داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی در مرحله  -*
شروع عملیات ساختمانی  به شماره  به تاریخ 98/05/26 وکد پیگیري 4540 ( ثبت 

 اتوماسیونی نظام ) می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است ( عرض مفید 1.10 متر  *--*

( 
رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*

 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*
 رعایت سرویس بهداشتی 1/20 در زمان پایان کار الزامی می باشد *------*
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 M113 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
  M113 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  60 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 60 % ------  *------*
% استفاده کنونی  82.18

تراکم مجاز : 240 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 161.73 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  208.42

رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز نمی گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

*-----------------------------------------*
احتراما باستحضار می رساند برابر تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 25829 به تاریخ 
99/05/26 مبنی برمسقف نمودن بام غیر مسقف مشاعی ، و ارجاع آن مجددا به کمیسیون 

 ماده صد ، مالک اقدام به مسقف نمودن آن با توجه به تصاویر به پیوست نموده است
بر همین اساس آیتم شماره (  4-3 : تبدیل بخشی از بام شیروانی به تراس غیر مسقف  *-*

مشاعی به سطح 22.11 )  در گزارش و در فرح تحلیل خالف حذف می گردد
مراتب جهت صدور دستوات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 عدم رعایت دو متر حیاط خلوت سراري و  پنجره مشرف به پالك مجاور 
مالک تعهد ثبتی و رفع اشرافیت نماید 

ردتخلف 3100000  , 1393 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/12/24 3/99/27719 تجدید 
نظر

بلوار  
خرمشهر 
کوي 

طالقانی 
کوچه لوازم 
خانگی 
نیکخواه  
کوچه 8
  متري

3-3-10217-391-1-0-0 614

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و بازدید میدانی اعضاي کمیسیون و 
همچنین تایید استحکام بنا به شماره 256572 مورخ 99/12/24 ضمن  نقض راي 

بدوي در خصوص کلیه تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  
ضریب 1.50 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 
1,909,662,000(یک میلیارد و  نهصد و  نه میلیون و  ششصد و  شصت و  دو هزار ) 

ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 410.68  1.5
 

3100000  , 1393 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 310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید  احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی  بصورت قطعه زمین نسقی می باشد
باستناد نقشه برداري ارائه شده عرصه به سطح 112.87 متر مربع می باشد *-*
 : در خصوص بناي احداثی داراي سوابق گزارش به شرح زیر می باشد *---*

باستناد خط پروژه شماره 1720 بهمساحت 3/49 متر مربع از ملک ( 0/9 متر   *-----*
مربع  از اعیان  ) در  حد شمال در مسیر حریم برق فشار قوي و خیابان 35 متري آتی قرار 

 دارد و نیز
در حد جنوب ملک با توجه به نسقی بودن ملک و عدم تعبیه معبر در طرح تفصیلی  ، امکان 

 تهیه خط پروژه  میسر نمی باشد
ضمنا عرض موجود کوچه 8 متر می باشد *-------* 

وضع موجود ساختمان در حال  بهره برداري بدون مجوز ساخت به صورت   *---------*
 سه طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی با اسکلت بتن آرمه و قدمت احداث سال 1392
پارك هاي عمومی واقع شده   - G113 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري *---------*

است
با توجه به ضوابط طرح تفصیلی و ضوابط امالك خالف ساز : کل اعیان به  *-----------*

 سطح 410.68 متر مربع به صورت خارج تراکم می باشد
برابر ضوابط ملزم به تامین 3 واحد پارکینگ مسکونی بوده با توجه به  *------------*

 تامین 1 واحد در محل ، داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد

بخشی از طبقه سوم بخشی به سطح 43/93 متر مربع به صورت  *--------------*
 سقف تراسی می باشد که داراي  اشرافیت به پالك همجوار دارد

توضیح اینکه طبقه اول تا سوم کال در یک واحد مسکونی طراحی  *---------------*
شده است

سطح اشغال موجود 97/20% می باشد *----------------*

عرض حیاط خلوت در طبقات کمتر از حداقل الزم 2 متر (عرض  *-----------------*
موجود حدود 0/9 متر) می باشد و در آن حد پنجره مشرف به پالك همجوار دارد که در حال 

حاضر زمین بایر و محل عبور خیابان 35 متري آتی است
کاربري ملک در زمان احداث بنا  ساخت به صورت ورزشی  *------------------*

بوده است

614

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



در خصوص تخلفات اعالم شده ء برابر راي کمیسیون ماده صد به شماره 3/99/27719  *-*
:  به تاریخ 99/12/24

در خصوص تخلفات زیر بنایی و کسري پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه و در خصوص 
عدم رعایت 2 مترحیاط خلوت سراسري و پنجره مشرف ، راي به دریافت تعهد ثبتی و رفع 

اشرافیت صادر گردید
اشرافیت مذکور در محل رفع گردید *--*
تخلف جدیدي مشاهده نگردید *----*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
مراتب جهت  پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد و انجام اقدامات مقتضی بحضور ایفاد  *

.می گردد
با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مالک را از بابت احداث  بناي مسکونی مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 564,448,000(پانصد و  شصت و  چهار میلیون و  
چهارصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 91.04  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/24 3/99/27720 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
انصاري 
انتهاي ك 

دوم

3-3-10494-119-1-0-0 615

ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري 
مربوطه و تراکم مجاز بارعایت اصول فنی به موجب نظریه تکمیلی کارشناسی بشماره 
254131 مورخ 99/12/20 مبنی بر تایید استحکام بنا  راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 
بمبلغ 30,547,400(سی میلیون و  پانصد و  چهل و  هفت هزار و  چهارصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 98.54  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد 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 و عدم امکان اصالح آن با ضریب 
1.5برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 232,500,000(دویست و  سی و  دو 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها
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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 احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 
 94.79 متر مربع می باشد

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت یک طبقه بر روي سوئیت و  با پوشش  *----*
 100 % و مصالح بتنی  می باشد

 عملیات ساختمانی به اتمام رسیده است و در حال بهره بردراي می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1397 می باشد *------*
 R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد توضیحات واحد خط پروژه با توجه به نسقی بودن ملک و عدم تعبیه  *------*
 کوچه در طرح تفصیلی ، امکان تهیه خط پروژه نمی باشد

واقع شده   R 112 برابر طرح تفصیلی ملک در کاربري مسکونی و در کد پهنه *-------*
: است  و بر همین اساس و برابر ضوابط امالك خالف ساز
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 100 -1

همکف به سطح 71.09 متر مربع در حد تراکم و به سطح 23.70 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 171.04 -2
در طبقه  به سطح 27.45 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  67.34 متر مربع  *--*

به صورت خارج تراکم می باشد
 داراي دو واحد کسري  پارکینگ مسکونی می باشد *---*

 فاقد راه پله به بام می باشد *-----*
ضمنا در خصوص اعیان مذکور داراي سوابق گزارش تخلف ملک به شماره  *------*

 519274 و راي تخریب بنا به شماره 3/98/24366 به تاریخ 98/11/16 می باشد
مراتب جهت پاسخگویی به تصمییم کمیسیون ماده 3/99/24679 به تاریخ 99/04/07 و 

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

با توجه به محتویات پرونده و نظریه کارشناس رسمی بشماره 256786 موررخ 
99/12/24 مبنی بر تایید استجکام بنا ،به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
مالک  را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات و طبقه مازاد سوم با ضریب 
2.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 2,144,721,600(دو میلیارد و  یکصد و  چهل 

و  چهار میلیون و  هفتصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 212.77  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 3/99/27722 بدوي میدان ولی  
عصر-خیابا
ن خرمشهر  

وصال

3-3-10153-55-1-0-0 616
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 104 به تاریخ 96/06/07 به صورت 2.5 طبقه و در 2 واحد مسکونی با 

زیربناي 11.98 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله  نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 14.50 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول و دوم در مجموع به سطح 62.50 متر مربع   ( هر طبقه به سطح  -2

31.25  مترمربع )
احداث یک طبقه مازاد به سطح 135.77 مترمربع در طبقه سوم به کسر مساحت راه پله  -3

 در پروانه صادره
 راه دسترسی به بام از طریق بازشو و نردبان فلزي می باشد *--*

رعایت 3 واحد پارکینگ برابر ضوابط می گردد ( طبقه دوم و سوم دوبلکس و با  *---*
مساحت بیش از 180 متر مربع --- دو واحد پارکینگ )

 فاقد گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
با توجه به جانمایی ملک در زمان پروانه ملزم به رعایت 2 متر حیاط خلوت در  *-------*
حد شرق و احداث بنا در باقی زمین بوده که با توجه به نقشه هاي اجرایی به سطح 7.40 متر 

 مربع داراي تغییر جانمایی بوده که در زیر بنا خالف لحاظ شده است
 ( حیاط خلوت حد شرق بیش از 2 متر در حد جنوب می باشد )

 R112 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R112  - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  60 % -----  مورد استفاده زمان پروانه 59.96 % ------  *------*
% استفاده کنونی  67.43

تراکم مجاز : 120%  -------  مورد استفاده زمان پروانه 119.92 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  228.15
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رعایت فضاي باز می گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
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-251872 مورخ 99/12/18 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 15,150,600(پانزده میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار و  ششصد)  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 90.47  0.1
 

960000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 3/99/27725 بدوي بلوار امام 
رضا-کوچه 

حاجی 8
-کوچه 
یازدهم 
-جنب 

پالك 138

3-2-10307-53-1-0-0 617

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراماً پالك نسقی تعرفه شده توسط متقاضی برابر فروشنامه عادي ارائه شده به **--**
 مساحت عرصه 248متر مربع

با توجه به نقشه برداري وضع موجود ارائه شده مساحت عرصه 325.59مترمربع **--**
.مشتمل بر ساختمان ویالئی و دیوارگذاري   می باشد

.که در زمان بازدید در مرحله بهره برداري بود **--**
با توجه به نقشه ارائه شده ساختمان ویالئی آجري  به مساحت 76.97مترمربع و **--**

 سایبان به مساحت 13.5مترمربع
112قرار r با توجه به جانمائی ملک بر روي طرح تفضیلی در کاربري مسکونی**--**

(%دارد.(100-65
.بنابراین کل اعیان احداثی داخل تراکم میباشد**--**

.سطح اشغال موجود ملک 37.81% و مجاز 65% می باشد**--**
.می باشد r112 کاربري عرصه**--**

با توجه به خط پروژه شماره 1744 به مساحت 86.32 مترمربع در تعریض کوچه 8**--**
.متري حد جنوب  و شمال از عرصه ملک می باشد

دیوارگذاري بدون مجوز به طول 70متر دارند  که حدود 35متر در تعریض قرار **--** 
دارد.(*** با توجه به نامه کارشناس رسمی دادگستري که بشماره  ش ر 103456 مورخ 
1396/05/26  ثبت دفتر منطقه سه گردیده است.سلسه مراتب انتقال مالکیت احراز 

نگردیده است)
.رعایت یک واحد پارکینگ در محوطه  به صورت روباز می گردد**--**

.ساختمان با اسکلت آجري و شناز قائم  و قدمت سال 96 می باشد**--**
مرتب جهت حفاري گاز به طول 2متر خاکی و یک متر آسفالت 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 اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي  با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 

معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 
دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 257947 مورخ 99/12/25 

مبنی بر تایید استحکام بنا، ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 3 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی و به مبلغ 

3,962,680,000(سه میلیارد و  نهصد و  شصت و  دو میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار 
) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 990.67  4
 

1000000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/25 3/99/27728 تجدید 
نظر

رسالت  صدا 
و سیماي 
جمهوري 
اسالمی 

ایران مرکز 
  گیالن

3-1-10025-1-1-0-0 618

در خصوص کسري پارکینگ اعالمی با توجه به آخرین گزارش شهرداري و تعداد 205
واحد کسري پارکینگ راي بدوي باستناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها و مبلغ 
2,255,000,000(دو میلیارد و  دویست و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال تایید میگردد.

جریمه 5125  2
 

220000  , 1379 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص سایر تخلفات راي بدوي باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها و 
جریمه به مبلغ 28,851,944,640(بیست و  هشت میلیارد و  هشتصد و  پنجاه و  یک 

میلیون و  نهصد و  چهل و  چهار هزار و  ششصد و  چهل) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 18157.18  4
 

445500  , 1314
 , 1349
 , 1360
 , 1373
 , 1376
 , 1379
 , 1384
 , 1386
 , 1391
 , 1393

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه
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توضیحات بازدید  "احتراما
بر اساس سوابق  و گزارشات موجود سیستمی(بدون بازدید میدانی)  مکان مورد نظر  -

 بصورت دو قطعه زمین متصل بهم به شماره پالکهاي ثبتی 1/10  و 1/11
مربوط به صداوسیماي مرکز گیالن که اسناد مالکیت فاقد مساحت وطول ابعاد بوده وبا هم   -

 تجمیع ثبتی نگردیده
وفعال بصورت یکجا مورد بهره برداري قرار گرفته وبراساس سوابق موجود درسیستم با  -

 عرصه 47920 مترمربع مشتمل بر اعیانات متعدد شامل ؛
 . ساختمان اداري در 4 طبقه بازیربناي 1300/48 مترمرع -1

 . ساختمان انتظامات در دو طبقه بازیربناي 320/38 مترمربع -2
  . دفتر مدیریت بازیربناي 330/69 مترمربع -3

 . در 3 طبقه بازیربناي 710/52 مترمربع  sth ساختمان-4
 . مسکونی یک طبقه بازیربناي 210/81 مترمربع -5

 . انبار بازیربناي 1140  مترمربع -6
سوله بازیربناي 990/67 مترمربع که از بابت 650 مترمربع آن بصورت غیابی داراي  -7
گزارش که برابر صورتجلسه مورخه 90/9/26 کمیسیون ماده صد محکوم به تخریب بنا 

 . گردیده
 رستوران بازیربناي 456/07 مترمربع -8

 . ساختمان پخش در دو طبقه بازیربناي 4393/73مترمربع -9
 . دفتر کار در دو طبقه بازیربناي 250 مترمربع -10

 . پارکینگ سرپوشیده بازیربناي 566/37 مترمربع -11
 . انبار بازیربناي 60 مترمربع -12

 . ساختمان االعات بازیربناي 100 مترمربع -13
 . سالن ورزشی بازیربناي 60 مترمربع -14

 . انبار بازیربناي 40 مترمربع -15
 . موتورخانه وتاسیسات بازیربناي 400 مترمربع -16

 . ساختمان جدید 3 طبقه درحال احداث بازیربناي 7818/16 مترمربع -17
با عنایت به مالك عمل قرار دادن زیربنا  از سال 1379 به ازاي هر100 مترمربع نیاز به دو  -18
واحد در مجموع نیاز به 231  واحد  پارکینگ بوده که تعداد 26 واحد آن درمحل رعایت  و 

 . کسري 205 واحد پارکینگ دارند
ضمنا براساس خط پروژه شماره 534 بسطح 362/33 مترمربع داراي عقب نشینی که   -

 . بسطح 40 متر مربع  از اعیان احداثی برروي آن می باشد
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حالیه دبیرخانه محترم کمیسیون ماده صد اعالم نموده که درخصوص سوله زیربناي 650   -
 مترمربعی

 . را که داراي راي کمیسیون ماده صد بوده ازفرم تحلیل خالف حذف شود   -
شایان ذکر است  تاریخهاي مندرج درجدول زیربنا براساس مستندات خود سازمان صدا    -

 . وسیما وگزارش خالف داده شده درسیستم تنظیم گردیده است
-------------------------------------------------------------

-----------------------------------------
در خصوص موارد فوق داراي راي بدوي بشماره 27234 مورخ 99/10/30 مبنی بر جریمه از  -
کمیسیون بدوي ماده صد میباشند که در خصوص سوله بسطح 990.67  متر مربع اعالم 

 نموده اند که
با توجه به تخریب در سال 90 بشماره 17271  مورخ 90/10/08  در این مرحله رسیدگی  -

 . وجاهت قانونی ندارد
-------------------------------------------------------------

------
 ,  در پاسخ  به تصمیم اعضاي محترم کمیسیون ماده صد بشماره 27466 مورخ 99/12/11 -
سال وقوع تخلف سوله احداثی بسطح 990.67  متر مربع  برابر مدارك ارائه شده  1389  -

 . اعالم  گردیده که مورد تائید است
همچنین برابر ضوابط دفترچه طرح تفصیلی قدیم براي ساختمان هاي اداري تعداد  205   -

 . واحد کسري پارکینگ  دارد
-------------------------------------------------------------

---------------------
بر نقشه بردراي منعکس بر روي خط پروژه مذکور  , بر اساس طرح تفصیلی قدیم رشت    -
بسطح 3836 متر مربع در کاربري  فرهنگی و بسطح 43721.67 متر مربع در کاربري اداري 

 . قرار دارد
  .مراتب جهت دستور تقدیم میگردد -

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص اضافه بناي طبقات 
همکف الی سوم، منطبق با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي با جریمه به مبلغ 

986,731,200(نهصد و  هشتاد و  شش میلیون و  هفتصد و  سی و  یک هزار و  
دویست) ریال، عینا تایید می گردد.

جریمه 97.89  3
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 3/99/27729 تجدید 
نظر

خ رسالت  
جنب آژانس 
کیهان بن 
   بست دوم

3-2-10218-62-1-0-0 619
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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 طبقه مازاد، باتوجه به 
وضعیت امالك مشابه با ساختمان موضوع تخلف طبق نظریه کارشناس منتخب به 

شماره 255246 مورخ 99/12/20، ضرورتی براي قلع احراز نگردیده، ضمن نقض راي 
بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 3 برابر ارزش 

معامالتی، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 657,417,600(ششصد و  پنجاه و  هفت 
میلیون و  چهارصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 65.22  3
 

3360000  , 1398 طبقه مازاد بر تراکم 1399/12/25 3/99/27729 تجدید 
نظر

خ رسالت  
جنب آژانس 
کیهان بن 
   بست دوم

3-2-10218-62-1-0-0 619

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 

168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد با توجه به قدمت بنا ضرورتی براي 
اعاده به وضع سابق احراز نمی گردد و با توجه به عدم افزایش زیربنا ، مورد در شمول 

هیچ یک از مصادیق مندرج ماده 100 قانون شهرداري وتبصره هاي مزبور نبوده  و 
کمیسیون مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد . 

ردتخلف 1 3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد
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توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده توسط متقاضی ساختمان درحال احداث داراي پروانه ساختمانی 
صادره به شماره 3/98/22 به تاریخ 98/03/18 به صورت 3.5 طبقه و در 3 واحد مسکونی با 

زیربناي 578.44 مترمربع می باشد
مالک برخالف مدلول پروانه اقدام به احداث بنا نموده است،عملیات ساختمانی در   *---*

مرحله اتمام نازك کاري می باشد
 : باستناد نقشه برداري ارائه شده داراي تخلفات زیربنایی به شرح ذیل می باشد  *----*

 اضافه بنا در همکف به سطح 17.32 متر مربع -1
اضافه بنا در طبقه اول تا سوم در مجموع به سطح 69.99 مترمربع ( هر طبقه به سطح   -2

23.33  مترمربع )
توسعه بنا در زیر شیروانی به صورت احداث یک طبقه مازاد بر ضوابط ( تعبیه یک واحد  -3

 مسکونی ) به سطح 65.22 متر مربع
انباري هاي احداثی در زیر شیروانی داراي خارج از تراکم از بابت مابه التفاوت   *-* *-* 

 مازاد بر انباري مجاز( 5 مترمربع ) به سطح 1.71 مترمربع می باشد ( درآمدي )
کاهش سطح راه پله و افزودن آن به بناي مفید در همکف به سطح 2.03 متر مربع و  -5

طبقات در مجموع  به سطح 8.55 مترمربع (هر طبقه به سطح 2.85 متر مربع  )
 افزایش تعداد واحد از 3 به 4 واحد -6

 داراي گزارش ناظر ساختمان مبنی بر تخلف داراي بودن تخلف زیر بنایی  می باشد
برابر نقشه هاي زمان پروانه عرض راه پله به کاهش نیافته است *--*

افزایش تعداد واحد مربوط به طبقه مازاد بوده و مشمول تخلف افزایش تعداد واحد  *---*
نمی گردد

رعایت دیوار حائل بام می گردد *---*
 رعایت نماي جانبی مناسب الزامی می باشد *----*

باتوجه به طول بر ملک ، رعایت طول و تعداد درب ماشین رو می گردد *------*
با توجه به تعداد واحد ، ملزم به تامین 4 واحد پارکینگ بدون مزاحم می  *--------*
باشد ، که با توجه به جانمایی و امکان تامین پارکینگ ها در نقشه و محل ،لیکن با توجه  
 مزاحم دار بودن 2 واحد پارکینگ با یکدیگر ، داراي یک واحد کسري  پارکینگ می باشد

تغییر جانمایی به نسبت پروانه صادره  به گونه اي که در حد شمال ملزم  *----------*
به رعایت 2 متر حیاط خلوت بوده و از باقی عرصه می بایست جزء زیربنا ساختمان مورد 

 استفاده واقع می گردیده است
مساحت تغییر جانمایی به سطح 21.20 متر مربع می باشد که در زیر بنا  *------------*

619

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



 خالف محاسبه شده است
رعایت 3 واحد پارکینگ دیگر می گردد *-----------*

  R121 - کاربري مجاز : مسکونی *--*
 R121 - کاربري موجود :  مسکونی *---*

سطح اشغال مجاز :  70% -----  مورد استفاده زمان پروانه 69.99 % ------  *------*
% استفاده کنونی  79.44

تراکم مجاز : 210 % -------  مورد استفاده زمان پروانه 209.98 %  *---------*
% ------- استفاده کنونی  283.70

 رعایت فضاي باز نمی گردد *----------*
رعایت فضاي سبز می گردد *-----------*

باستناد طرح تفصیلی و پروانه صادره رعایت عقب نشینی می باشد *------------*
مالک درخواست دریافت گواهی عدم خالف برابر ضوابط را دارد *-------------*

مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 

و با توجه به مستندات موجود و مفاد نظریه کارشناسی محرز است و  نظر به اینکه 
استحکام بنا از سوي کارشناس منتخب  256257 مورخ 99/12/23 (ثبت دبیرخانه 
شهرداري) مورد تائید قرار گرفته است مع الوصف ضرورتی به قلع بنا نمی باشد، 

بنابراین 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  

51,801,000(پنجاه و  یک میلیون و  هشتصد و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 67.65  0.1
 

219375  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 3/99/27731 اصالح
ي 
بدوي

کیژده-  
خرمشهر  
پائیزان

3-3-10217-111-1-0-0 620

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش 

معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم ، به مبلغ  2,349,506(دو میلیون و  
سیصد و  چهل و  نه هزار و  پانصد و  شش) ریال صادر و اعالم می دارد.ضمنا در 

خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 21.42  0.5
 

219375  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید  احتراماً
مکان مورد بازدید بصورت ساختمان ویالیی دوبلکس , برابر فروشنامه با عرصه نسقی   -

 . بمساحت 75 متر مربع
داراي اعیان ویالیی دوبلکس  ,  برابر فیش برق با قدمت نصب کنتور    1381/12/04 که  -

 . بابت آن بالمانعی ارائه نگردیده است
طبق نقشه ارائه شده داراي عرصه بمساحت 74.49 متر مربع و اعیان بسطح 89.07 متر  -

 مربع . (بسطح 25.39 متر مربع از مقدار فوق بصورت نیم طبقه است )
طبق خط پروژه پیوست بشماره 731  بسطح 18.14 متر مربع از عرصه (که حدود 9.46 متر  -
مربع از اعیان است ) در حد شرق و غرب در تعریض بن بست 6 متري و خیابان 35 متري 

 . آتی قرار دارد
برابر نامه شماره 174395 مورخ 99/09/08(ثبت دبیرخانه )  مدیر امور توزیع برق منطقه  -

 . یک رشت , ملک فوق خارج از حریم برق قرار دارد
  % تراکم مجاز 75 %  - 100 -

 % مورد استفاده بکسر عقب نشینی  113 -
 . در همکف بسطح 42.26 متر مربع داخل تراکم و بسطح 21.42 متر مربع خارج از تراکم -

 . نیم طبقه بسطح 25.39 متر مربع داخل تراکم -
 . رعایت پارکینگ گردیده است -

 . مساحت عرصه کمتر از 74 متر مربع است -
 . مورد درخواست  استعالم اداره آب

 . مراتب جهت صدور دستور تقدیم میگردد

620

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال 

ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي بدون مجوز خارج تراکم ، به مبلغ  
259,005,000(دویست و  پنجاه و  نه میلیون و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام 
نماید .

جریمه 55.7  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 3/99/27732 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري 
شالکو 

کوچه امینی 
کوچه 
علیزاده 
روبروي 
 نانوائی

3-3-10001-5-1-0-0 621

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي بدون مجوز 
و با توجه به مستندات موجود و مفاد نظریه کارشناسی محرز است و  نظر به اینکه 

استحکام بنا از سوي کارشناس منتخب (به نظریه شماره 258716 مورخ 99/12/25) 
مورد تائید قرار گرفته است مع الوصف ضرورتی به قلع بنا نمی باشد، 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  
32,903,400(سی و  دو میلیون و  نهصد و  سه هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 106.14  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 3/99/27732 تجدید 
نظر

بلوار 
انصاري 
شالکو 

کوچه امینی 
کوچه 
علیزاده 
روبروي 
 نانوائی

3-3-10001-5-1-0-0 621

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 یک قطعه زمین نسقی  می باشد
 برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه ملک به سطح 76.95 متر مربع می باشد *--*

داراي اعیان احداثی بدون مجوز به صورت 1 طبقه بر روي پیلوت و با پوشش 100 %  *----*
 و مصالح بتنی  می باشد

 عملیات ساختمانی در مرحله اتمام اسکلت می باشد *-----*
 سال وقوع تخلف به سال 1399 می باشد *------*
 R112 کاربري ملک در زمان وقوع تخلف  *-------*

باستناد خط پروژه شماره 2205 به سطح 16.30 متر مربع از اعیان در هر طبقه  *------*
 در تعریض کوچه 10 , 6 متري اصالحی و پخ دو گذر  می باشد

: برابر طرح تفصیلی و با توجه مساحت عرصه ,  برابر ضوابط امالك خالف ساز 
% سطح اشغال مجاز : 75 % ---- مورد استفاده : 126.87 -1

همکف به سطح 45.49 متر مربع در حد تراکم و به سطح 31.46 متر مربع داراي خارج  *-*
 تراکم می باشد

% تراکم مجاز ( تراکم پایه ) 100 % --------- مورد استفاده : 144.91 -2
در طبقات به سطح 60.65 متر مربع به صورت داخل تراکم و به سطح  24.24 متر مربع  *--*
به صورت خارج تراکم می باشد که از این مقدار به سطح 10.94 متر مربع  به صورت راه پله به 

 بام  می باشد
رعایت یک واحد پارکینگ مسکونی می گردد *----*

 ارتفاع پیلوت تا این مرحله و بدون کف سازي 3.95 متر می باشد *-----*
داراي شکایت همسایه حد شرق ( انتهاي بن بست ) مبنی بر تخریب دیوار  *------*
جانبی ملک شاکی می باشد (الزم به توضیح می باشد ملک شاکی نیز بدون مجوز بوده 

 وهیچگونه بالمانعی از سوي ایشان ارائه نگردیده است )
مراتب جهت صدور دستورات مقتضی به حضور تقدیم می گردد

621

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:14زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100




