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شرح راي 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 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-194125 مورخ 99/10/06 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 108،250،000ریال، به استناد تبصره 
4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 
مبلغ 21,650,000(بیست و  یک میلیون و  ششصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 44.05  0
 

112500  , 1379 عدم رعایت عقب نشینی 1399/10/17 5/99/10000 بدوي بلوار امام 
خمینی(ره)
-بین کوچه 
بشردوست 
و پیام نور

5-1-10241-84-1-0-0 1

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مبایعه نامه ارائه شده به صورت یک باب مغازه 
به مساحت تقریبی  40 مترمربع و در وضع موجود برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
آقاي مهندس اسماعیل بابائی  به مساحت 43.3 مترمربع  مشتمل بر یک باب مغازه  که بدون 
اخذ مجوز احداث شده است قد مت بنا سال 1379/01/06( طبق فیش برق) ..برابر خط پروژه 
شماره 511 به مساحت حدود 0.75 مترمربع  از اعیان در تعریض معبر 45 متري واقع 

محورهاي مختلط زیر منطقه اي( مسکونی ء  تجاري ء اداري  m113 میگردد.مابقی در کد پهنه
و خدماتی ) قرار دارد. برابر ضوابط ( سال ساخت ) به مساحت 31.99 داخل تراکم و به 

مساحت 11.31 مترمربع خارج تراکم می باشد.  . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور 
#تقدیم می گردد .پ

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 تکمیلی کارشناسی به شماره ش ر-166831 مورخ 99/08/27 مبنی بر عدم 
مشاهده قدمت بنا و همچنین با توجه به حضور مالک در جلسه کمیسیون و اداي 

توضیحات ایشان  راي جریمه به مبلغ  146,000,000(یکصد و  چهل و  شش میلیون ) 
ریال تایید میگردد.

جریمه 115  0
 

1800000  , 1374
 , 1394

احداث مغازه بدون مجوز 1399/10/20 5/99/10003 رسیدگ
ي 
 مجدد

جاده 
سنگر- 
کوچه شهید 
نیک قلب

5-3-10079-119-1-0-0 2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما برابر بازدید به عمل آمده و به استناد فروشنا مه عادي ارائه شده توسط متقا ضی 
ملک مورد تعرفه زمینی است به مسا حت عرصه 100 متر مربع که داراي یک باب سا ختما ن 
ویال یی به مسا حت تقریبی70 متر مربع و  یک با ب انباري هر دو  به قدمت 20 سال  و با مصا 
لح بنا یی می با شد که حا لیه ما لک مجددا  در سال جاري بدون مجوز اقدام به تبدیل 
انباري به مغازه به مسا حت 20 متر مربع نموده است ملک کال خارج تراکم و داراي کاربري 
خدمات اتومبیل می باشد ،به استناد خط پروژه ممهور به مهر کارشنا سی به مساحت 9.43 
متر مربع از اعیان و به مسا حت 12.04 متر مربع از عرصه این ملک در تعریض خیابان 35 
.متري جاده سنگر قرار دارد و گزارش خال ف آن به شرح زیر تقدیم حضور می گردد

احداث بناي مسکونی بدون مجوز بر خالف کاربري طرح تفصیلی-1
تبدیل انباري به مغازه-2

یک باب کسري پارکینگ تجاري-3
به استناد خط پروژه ممهور به مهر کارشنا سی به مسا حت 9.43 متر مربع از اعیان و به 
مساحت 12.04 متر مربع از عرصه این ملک در تعریض خیا بان 35 متري جاده سنگر قرار 

.دارد،مراتب جهت هر گونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم می گردد
در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم به شماره 5/99/9804 مورخ 99/10/01  فرم جریمه 

/.الیحه بر اساس راي بدوي اصالح گردید

2

نظر اکثریت: در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره 
صدرالذکر بابت تبدیل یک باب مغازه در پروانه به دو باب و احداث دو باب مغازه دیگر 
( جمعاً 4 باب مغازه هاي شماره 1و2و4و5 در نقشه وضع موجود ) با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی ضرورتی بر 
قلع احراز نمی گردد و توجهاً به  اقتضاء جلب نظر کارشناس، قرار ارجاع امر به 
کارشناس رسمی صادر و با عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش 
ر-101781 مورخ 99/06/02 و شماره ش ر-184782-99/09/23 ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی چهار باب مغازه مذکور 
به مبلغ 21،154،000،000 ریال دارد، لذا ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 4 ماده 

صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم سرقفلی به مبلغ  
4,230,800,000(چهار میلیارد و  دویست و  سی میلیون و  هشتصد هزار ) ریال صادر و 
اعالم می نماید. راي اقلیت (نماینده وزارت کشور) : تأیید راي بدوي مبنی بر اعاده هر 

4 باب مغازه به مدلول پروانه می باشد.

جریمه 159.02  0
 

3100000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز 1399/10/21 5/99/10006 تجدید 
نظر

جاده الکان 
ورودي 
مسکن مهر

5-2-10090-17-1-0-0 3
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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 13,113,000(سیزده میلیون و  یکصد 

و  سیزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 8.46  0.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/10/21 5/99/10006 تجدید 
نظر

جاده الکان 
ورودي 
مسکن مهر

5-2-10090-17-1-0-0 3

در خصوص چهار واحد کسري پارکینگ تجاري، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 620,000,000

(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 150مورخ 
1398/08/11 در 1طبقه 1واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه با زیر بناي 286.78 مترمربع 
همچنین پالك مذکور داراي راي کمیسیون ماده 5 میباشد که برابر بند 1 ).. میباشد

در حد 3 طبقه مسکونی  m113 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1398/3/9 با کد پهنه ي
بر روي تجاري با ارتفاع 3.4 و فاقد بالکن با رعایت سطح اشغال 60% و تامین پارکینگ 
که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه  . ..( موافقت گردید
برداري ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر مهندس حسین خمیرانی دراي اضافه بنا به 

.... شرح زیر میباشد
.. تبدیل یک باب مغازه تجاري  در همکف به 5 باب مغازه به شرح زیر میباشد 

تبدیل یک باب مغازه (که در پروانه ساختمانی بمساحت 90.64 متر مربع بوده)به دو باب -1
مغازه ( مغازه شماره 1بمساحت 46.84 متر مربع و مغازه شماره 5 بمساحت 40.20 متر مربع ) 

 مجموعا بمساحت 87.04 متر مربع
احداث 3 باب  مغازه با توجه به حذف پیلوت و پوشش 100% بنا در همکف  مجموعا -2
بمساحت 123.48متر مربع (مغازه شماره 2بمساحت 52.01- مغازه شماره 3 بمساحت 51.5 

متر مربع -مغازه شماره 4 بمساحت 23.57 متر مربع )
 تبدیل مسکونی به بالکن  تجاري سرتاسري  در طبقه اول بمساحت 129.55متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه اول بصورت بالکن  تجاري با پوشش 100% بمساحت 71.52 متر مربع -4

 داراي 9واحد کسري پارکینگ تجاري  برابر ضوابط میباشد-5
بسطح 8.46 متر مربع تراکم اعطایی در زمان صدور پروانه بر اساس بند 19 مورخ -6

92/2/24 کمیسیون ماده 5 را داشته که در صورت تخلف ساختمانی کل زیر بناي به عنوان 
. تراکم اعطایی به عنوان تخلف به کمیسیون ماده صد گزارش میگردد

امکان احداث بالکن تجاري وجود   m113 الزم بذکر است در زمان تصویب تغییر کاربري به)
نداشت لیکن پس از اصالح ضوابط طرح تفصیلی حالیه امکان احداث بالکن تجاري در پهنه 

( وجود دارد], m113 ي
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 
تجاري و مسکونی ) m113 میگردد . الف( الزم بذکر است کاربري ملک در طرح تفصیلی جدید

 ) میباشد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9592 مورخ 1399/08/07 اعالم میدارد با فرض 
اعاده مغازه شماره 3 به وضع سابق و طبقه اول به مسکونی ابتدا الزم بذکر است جهت 

3

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

09:30زمان گزارش :
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دسترسی به واحد مسکونی در طبقه اول نیاز به احداث راه پله با ابعاد استاندارد مسکونی 
میباشد . چنانچه با فرض بر اینکه راه پله مسکونی احداث گردد مالک میتواند یک باب 
پارکینک براي همان واحد مسکونی تامین نمایند و در این صورت 4 باب مغازه بدون بالکن 
باقی خواهد ماند که 4 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت .. الزم بذکر است  در 
صورت احداث راه پله مسکونی نیاز به تخریب قسمتی از سقف اول جهت ایجاد حفره راه پله 
و همچنین دیوارهاي پارتیشن بندي شده ي وضع موجود بالکن واحد هاي تجاري در طبقه 
اول میباشد. چنانچه جهت احداث سقف آخر از تیرچه استفاده شده باشد دیوارها ي 
پارتیشن بندي شده حامل بار سقف آخر نیز میباشند که از دیدگاه کارشناسی تخریب آن  
ممکن است استحکام بنا را متزلزل نماید که در این خصوص نیاز به بررسی بیشتر و نظریه ي 

کارشناسان ذیصالح  میباشد .... مراتب جهت دستور تقدیم میگردد ..  ..الف

احتراما در عطف به نامه شماره 185309 مورخ 1399/09/24 اعالم میدارد در خصوص 
تفکیک ورود اطالعات مغازه شماره 3 بصورت جداگانه انجام شد .. مراتب جهت دستور 

تقدیم میگردد الف1399/09/28
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 202582مورخ 
99/10/16و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 

حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 6,093,750(شش میلیون و 
 نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 93.75  0.1
 

650000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/20 5/99/10014 بدوي الکان جاده 
الکان کوچه 
ملکی 
کوچه6
متري

5-2-10235-242-1-0-0 4

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

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

13.79  0
 

650000  , 1387 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 32,500,000(سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

650000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند ارائه شده به صورت ششدانگ عرصه و 
اعیان زمین به مساحت 377 مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی ویالیی و یک 
باب سرویس بهداشتی در حیاط با اسکلت بلوکی که بدون اخذ مجوز احداث گردیده است . 
قدمت بنا سال 1387(تاریخ نصب کنتور برق 87/03/08 ) و عملیات ساختمانی در مرحله 
بهره برداري میباشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس محمد 

: ابومسعود کیابانی تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش میگردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت حدود 93.75 مترمربع به صورت یک  -1

. واحد مسکونی ویالیی و سرویس بهداشتی در حیاط
. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد -2

. عدم رعایت عقب نشینی از اعیان به مساحت 3.50 مترمربع - 3
. عدم رعایت عقب نشینی از عرصه به مساحت 10.29 مترمربع - 4

کل اعیانات احداثی داخل تراکم می باشند . سطح اشغال استفاده شده در همکف 24.86 
درصد می باشد . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست (اصالح خط پروژه بر اساس طرح 
تفصیلی جدید ) به مساحت 13.79مترمربع در تعریض معبر 10 متري درحد شمال واقع می 
گردد که از این مقدار به مساحت حدود 3.50 مترمربع از اعیان سرویس بهداشتی در حیاط و 
به مساحت 10.29مترمربع از عرصه در تعریض می باشد . باقیمانده ملک به استناد طرح 
واقع می گردد . الزم به ذکر است که گزارش فوق  R111 تفصیلی جدید شهر رشت در کد پهنه
با توجه به تصمیم شماره 5/99/8067 مورخه 1399/07/23 کمیسیون ماده صد و براساس 

#طرح تفصیلی جدید اصالح شده است .ن-99/09/16

4

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
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/11/12 5/99/10032 بدوي بلوار امام - 
زنده دل بن 
بست 
فالحتی

5-1-10171-41-1-0-0 5

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 
در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 1,660,764,000(یک میلیارد و  ششصد و  شصت میلیون و  هفتصد و  شصت و 

 چهار هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 197.71  2.5
 

3360000  , 1399 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  174,451,200(یکصد و  هفتاد و  چهار 

میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري صادر و 
اعالم می گردد .

جریمه 103.84  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/11/12 5/99/10032 بدوي بلوار امام - 
زنده دل بن 
بست 
فالحتی

5-1-10171-41-1-0-0 5

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/143 در تاریخ 1398/07/23 با زیربناي کل 482.02 مترمربع می باشد...که 
گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس رامین واله به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 36.23 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  به مساحت 155 متر مربع (اضافه بنا هر طبقه 38.75 .2
مترمربع)

تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 6.48 متر مربع.3
مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 103.83 متر مربع.4

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی 
بوده که در زمان اجرا به صورت 4 طبقه در 4 واحد اجرا گردید ... کسري پارکینگ ندارد  
...برابر خط پروژه شماره 511 عقب نشینی رعایت می گردد....  ارتفاع پیلوت و متراژها پس از 
کف سازي و نازکاري  و در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ... 

مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/10/22
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

86.  0
 

3100000  , 1395 عدم رعایت عقب نشینی 1399/10/29 5/99/10033 بدوي خ امام 
خمینی - 
بهار - 8 
متري

5-1-10229-17-1-0-0 6

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و در حدتراکم 
مجاز بارعایت اصول فنی به موجب نظریه تکمیلی بشماره 166879 مورخ 99/08/27 
مبنی بر تایید استحکام بنا، راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 44,041,700(چهل و  

چهار میلیون و  چهل و  یک هزار و  هفتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 142.07  0.1
 

3100000  , 1395 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 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  پنجاه هزار 

) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 مازاد بر تراکم  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 557,566,000(پانصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  پانصد و  شصت و  شش هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 89.93  2
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/29 5/99/10033 بدوي خ امام 
خمینی - 
بهار - 8 
متري

5-1-10229-17-1-0-0 6

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه حدودآ85مترمربع بصورت دو 
طبقه دو واحد مسکونی بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت حدودآچهار سال به 

/...شرح ذیل اقدام نموده است
/... همکف حدودآ بمساحت 80مترمربع شامل پیلوت-1

/... طبقه اول و دوم شامل دو واحد مسکونی حدودآبمساحت 160مترمربع-2
/...داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3

داخل تراکم  بمساحت 142.07 مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت89.93 -4
/...مترمربع.../سطح اشغال زمین94درصد

برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 
0/86مترمربع از عرصه در تعرض خیابان18متري قراردارد...الزم بذکر بوده مدارکی از سوي 

/مالک ارائه نگردید.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 228,470,000(دویست و  
بیست و  هشت میلیون و  چهارصد و  هفتاد هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 73.7  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/08 5/99/10037 تجدید 
نظر

بلوار 
الکان-انتها
ي شهرك 
سیداحمدخ
مینی-پشت 
ناحیه 
شهرداري

5-2-10156-108-1-0-0 7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 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  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما برابر تصمیم شماره 5/99/8969 تاریخ 1399/05/04 کمیسیون ماده صد  گزارش 
:کارشناسی به شرح ذیل گزارش می گردد

مکان بازدید شده بر اساس فروش نامه عادي ارائه شده توسط متقاضی  قطعه زمین نسقی --
 به مساحت  7200 مترمربع و برابر نقشه برداري ارائه شئه ممهور به مهر مهندس محمد 
ابراهیمی وضع موجود عرصه به مساحت 6729.54 مترمربع که با توجه به رشته نهر فعال 
عبوري از ملک پالك به دو قسمت شمالی و جنوبی جدا شده است که به استناد نامه شماره 
904/1570 تاریخ 95/06/15 شرکت آب منطقه اي رعایت 4 متر حریم در طرفین نهر از 
منتهی الیه بستر الزامیست ...برابر خط پروژه شماره 521 به مساحت 707.44 مترمربع در 
حریم نهر و به مساحت 2449.90 و 769.82 مترمربع در مسیر خیابان 45 متري طرح 
تفصیلی و مابقی به مساحت 2551.72 و 250.66 مترمربع در کاربري حریم قرار دارد...ملک 
داراي پروانه دیوارکشی به شماره 679638 تاریخ 1395/07/08 به طول 219.23 مترمربع می 
باشد که در زمان اجرا بدون رعایت عقب نشینی و رعایت حریم نهر مبادرت به  دیوار کشی  
نموده  که از بابت دیوارکشی داراي سوابق راي تجدید نظر کمیسیون ماده صد شماره 
5/98/8235 تاریخ 1398/11/14 مبنی بر تخریب می باشد....حالیه پس از دیوارکشی 
متقاضی اقدام به  احداث بنا به صورت ساختمان مسکونی ویالیی با قدمت سال 1396 به 
مساحت 70.37 مترمربع نموده است که برابر شیت شهري و خط پروژه 521 ساختمان 
برابر طرح پیشنهادي جدید )احداثی در مسیر خیابان 45 متري طرح تفصیلی قرار دارد
برابر ضوابط ...(می باشد G213  منطقه پنج خیابان 45 متري حذف و کل ملک داراي کاربري
کال خارج تراکم می باشد و داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد...متقاضی 
درخواست مجوز انشعاب برق  را دارند...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

گردد/ر1399/05/16
--

:برابر تصمیم شماره 5/99/9511 تاریخ 1399/07/22 گزارش به شرح ذیل اصالح می گردد--
می باشد و برابرضوابط کال   G213 با توجه به ابالغ طرح تفصیلی جدید ملک داراي کاربري
خارج تراکم می باشد و با توجه به نظریه ارشادي کارشناس خط پروژه ذیل برگه شیت 
قرار  G213 شهري امکان تهیه خط پروژه وجود ندارد و اعیان احداثی در پهنه

دارد./ر1399/09/25

7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 یک 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

610,948,800(ششصد و  ده میلیون و  نهصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال 
صادر می گردد

جریمه 181.83  1
 

3360000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/11/25 5/99/10038 بدوي جاده الکان 
- زمینهاي 
ثبت احوال

5-2-10093-18-1-0-0 8

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

ساختمان بمبلغ 632,822,400(ششصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد و  بیست و  
دو هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 94.17  2
 

3360000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز

توضیحات بازدید از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 5/97/145 مورخه 1397/12/27 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 4 واحد مسکونی 
و با زیربناي کل 614.24 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به 
مهر آقاي مهندس رامین واله تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر 

 : گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 17.53 مترمربع - 1

.تبدیل بخشی از پیلوت به یک باب مغازه به مساحت 18 مترمربع با ارتفاع 3.40 متر - 2
اضافه بنا به مساحت 19.16 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت  - 3

. 76.64 مترمربع
. داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 4

. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 181.83 مترمربع - 5
سطح اشغال مجاز طبقه همکف با احتساب راه پله و آسانسور 59.12 درصد و سطح اشغال 
استفاده شده برابر 68.28 درصد می باشد . مساحت بنا در طبقه زیرشیرونی به میزان 0.49 
مترمربع کاهش یافته است . نقشه هاي معماري اصالحی تاکنون ارائه نشده است . برابر خط 
پروژه شماره 521 پیوست عقب نشینی رعایت می گردد. حالیه متقاضی درخواست گواهی 
عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد.ن

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 2 به 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  

2,110,550,400(دو میلیارد و  یکصد و  ده میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار و  چهارصد) 
ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 628.14  1
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/07 5/99/10048 تجدید 
نظر

بلوار الکان 
- شهرك 
مسکن مهر 
- مهر 34 و 

مهر 35

5-1-10300-99-1-0-0 9

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 114 در تاریخ 90/05/24  با زیربناي 25789.50 مترمربع می باشد...که گزارش خالف 
بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس عباس پورخشگواري به شرح 

:ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 118.60 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 5 به مساحت 509.54 متر مربع.2
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 220 واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی 
مجدد خواهد بود  ... ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد 

بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/09/06
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 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 93,204,000(نود و  سه میلیون و  دویست و  چهار هزار ) ریال جریمه 

در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 51.78  1.5
 

1200000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/29 5/99/10053 بدوي بلوار 
سمیعی،شه
رك 

سیداحمد 
خمینی،کوچ
ه چهارم

5-2-10156-158-1-0-0 10

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

20.35  0
 

1200000  , 1389 عدم رعایت عقب نشینی

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و در تراکم 
مجاز بارعایت اصول فنی به موجب نظریه شماره 209364 مورخ 99/10/25راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 16,129,200(شانزده میلیون و  یکصد و  بیست و  نه هزار و  

دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 134.41  0.1
 

1200000  , 1389 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان  به مساحت  148.36 متر مربع وضع موجود  برابر نقشه معماري ممهور 
به مهر مهندس احمد کاتبی مشتمل بر ساختمان ویالیی دوبلکس احداثی سال 1389  با 
زیربناي همکف 140.80 مترمربع و طبقه اول به مساحت 45.39 مترمربع به صورت یک واحد 
مسکونی  ... برابر خط پروژه شماره  521 به مساحت 20.35 مترمربع از عرصه  در تعریض 
قرار  R111 کوچه 10 متري قرار دارد ...پارکینگ تامین می گردد.... برابر شیت شهري در پهنه
دارد و برابر ضوابط طرح جدید تفصیلی به مساحت 51.78 مترمربع خارج تراکم و به مساحت 
134.41 مترمربع داخل تراکم می باشد (طرح تفصصیلی قدیم : مسیر خیابان) ...حالیه 
متقاضی درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند...مراتب جهت دستور مقتضی به 

  #حضور تقدیم می گردد.1399/09/09/ر

10

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 369,117,000(سیصد و  شصت و  نه میلیون و  یکصد و  هفده هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 45.57  1.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/01 5/99/10054 بدوي کوي 
بیانی-خ 15
 خرداد - 
اول

5-1-10133-2-1-0-0 11

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 
355,590,000(سیصد و  پنجاه و  پنج میلیون و  پانصد و  نود هزار ) ریال صادر می 

گردد.

جریمه 131.7  0.5
 

5400000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه به شماره 
5/98/72  در تاریخ 1398/03/02 با زیربناي کل 715.50 مترمربع می باشد...که گزارش 
خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس ساالر میرزا آقازاده به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 4.09 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 41.48 متر مربع (زیربناي تخلف هر طبقه 10.37 .2
مترمربع)

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 131.70 متر مربع.3
عقب نشینی ندارد.....ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4طبقه بر روي پیلوت ...
در چهار واحد مسکونی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ،  در زمان پایانکار هرگونه 
مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

گردد. /ر1399/09/15

11

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 

در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2.25 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 283,046,400(دویست و  هشتاد و  سه میلیون و  چهل و  شش هزار 

و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 37.44  2.25
 

3360000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/11/13 5/99/10055 بدوي پل طالشان 
- نرسیده 
به دانشگاه 
- زمین هاي 
دارایی 
داخل سمت 
چپ انتهی 
کوچه

5-2-10396-66-1-0-0 12

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده و به استناد تبصره پنج ماده 
صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر ارزش معامالتی براي 
کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 168,000,000(یکصد و  

شصت و  هشت میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

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

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده، ، به استناد تبصره 2 ماده 
صد شهرداري ها، با اعمال ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی براي تراکم اعطایی، حکم 
به پرداخت جریمه به مبلغ 180,566,400(یکصد و  هشتاد میلیون و  پانصد و  شصت و  

شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 107.48  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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل  آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 30 مورخه 1397/04/02 به صورت 4 طبقه با 3 واحد مسکونی و با 
زیربناي کل 486.29 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
آقاي مهندس حامد صفائی چکوسري تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح 

: زیر گزارش می گردد
اضافه بنا به مساحت 9.36 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت  - 1

. 37.44  مترمربع
. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه (تبصره 7 ) به مساحت 107.48 مترمربع - 2

. افزایش تعداد و احد هاي مسکونی از سه واحد به 4 واحد - 3
. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 4

سطح اشغال استفاده شده در همکف 64.82 درصد می باشد . مساحت بنا در طبقه 
زیرشیروانی 4.44 مترمربع کاهش یافته است . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب 
نشینی رعایت می گردد . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار کلیه مساحتها و 
پارکینگ هاي قابل بررسی مجدد خواهد بود .مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور 

#تقدیم می گردد .ن-1399/10/30

12

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 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 57,993,600(پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  نود و  سه هزار 

و  ششصد)  ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید.

جریمه 8.63  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/11 5/99/10056 بدوي کوي بیانی 
- کوچه 
شهید 
بخشی پور

5-1-10142-13-1-0-0 13

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید ملک تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  1396/08/08 به شماره 36 با زیربناي 
378.38 مترمربع در سه واحد مسکونی بوده که مالک برخالف مجوز نسبت به احداث 
ساختمان با زیربناي 522.73 مترمربع اقدام نموده که از بابت آن داراي عدم خالف مورخه  
1399/07/14 به شماره 766501 میباشد و حالیه در زمان بازدید مالک  نسبت به تغییر 
قسمتی از پیلوت  و تبذیل آن به تجاري به مساحت 41.95 مترمربع  و داراي تخلفات به 

:شرح ذیل میباشد
 تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 41.59 مترمربع -1
.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -2

.پارکینگ  قطعه 3 و 4 نیاز به پارك عملی دارد که در صورت تائید فاقد کسري میباشد-3
 داراي اضافه بنا همزمانساز در همکف به مساحت  5.66  مترمربع -4

داراي اضافه بنا همزمانساز در طبقات اول تا سوم جمعا 2.97 مترمربع (هرطبقه 0.99  -5
ذمترمربع)

 کاهش زیرشیروانی به مساحت 0.49 مترمربع -6
افزایش درب پارکینگ به طول 4.10 مترمربع که از بابت آن  در صورت تائید پارکینگ  -7

.عوارض یک واحد کسري پارکینگ تعلق خواهد گرفت
داراي تعهد معذري به شماره 13956 مورخه 1399/07/09 از بابت  عقب نشینی به  -8

.مساحت 0.3 مترمربع   میباشد
.مراتب به حضور تقدیم میگردد

13

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 125,503,500(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  سه هزار و  پانصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 26.99  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/04 5/99/10063 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
بعد از باهنر 
- کوچه 
شریعت

5-1-10226-187-1-0-0 14

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه به شماره 9 
در تاریخ 1391/11/25 با زیربناي کل 139.70 مترمربع می باشد... بر اساس نقشه برداري ارائه 
داده شده ممهور به مهر مهندس عباس بابایی با زیربناي کل 131.44 مترمربع به صورت یک 
واحد مسکونی دوبلکس داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 26.99 متر مربع می باشد که 
در جهت تامین فضاي پارکینگ اقدام به احداث سایبان فلزي با ارتفاع حداقل 2.5 متر تا 
حداکثر 3 متر به صورت شیبدار نموده است ،  پارکینگ تامین می گردد....برابر خط پروژه 
شماره 511 عقب نشینی رعایت می گردد....در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی 
#مجدد خواهد بود.... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

14

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 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/11 5/99/10076 تجدید 
نظر

بلوار الکان 
-خیابان 
گلها ك 7

5-2-10450-28-1-0-0 15

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-215625 مورخ 99.11.04 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 مازاد بر تراکم  به 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 613,195,500(ششصد و  سیزده میلیون و  یکصد و  نود و  

پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 131.87  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مالک مکلف به رعایت تعریض 
اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 4.75 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

4.75  0
 

3100000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده داراي راي بدوي مبنی بر تخریب به شماره 5/99/9288 مورخ 
1399/06/15 ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري طبقه اول با زیر بناي 131.87متر مربع 
بر روي عرصه نسقی بمساحت 70متر مربع  با مصالح بتنی و با قدمت سال ساخت 1398 که 

..... تخلفات به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 67.76متر مربع-1
احداث بنا در طبقه اول بمساحت 64.11متر مربع-2

کل زیر بناي احداثی بمساحت 131.87متر مربع بصورت خارج تراکم اعالم  -2
 میگردد(باتوجه به اعمال ضوابط بر اساس طرح قدیم که ملک مذکور فاقد کاربري میباشد )

 داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد
) کاربري ملک در طرح تفصیلی قدیم فاقد کاربري بوده و امکان تهیه خط پروژه نمیباشد
111میباشد و به استناد خط پروژه R الزم بذکر است کاربري ملک در طرح جدید  مسکونی

( 521 بسطح 4.75 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 8 متري میباشد
مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9728 مورخ 1399/09/12اعالم میدارد مغایرت 
 گزارش اصالح گردید

15

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,066,555,000(یک میلیارد و  شصت و  شش میلیون و  پانصد و  پنجاه و  پنج 

هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 196.6  1.75
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/06 5/99/10078 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
دلیري

5-1-10231-11-1-0-0 16

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 190544 مورخ 99/10/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
اصول فنی و بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص 
داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با 
ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 89,255,200(هشتاد و  نه میلیون و  دویست و 

 پنجاه و  پنج هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 287.92  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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 151.45مترمربع بصورت سه 
طبقه روي پیلوت سه واحد مسکونی بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی (عملیات ساختمانی 

/...در مرحله سفت قراردارد)با قدمت یکسال به شرح ذیل اقدام نموده است
/... همکف بمساحت 121.13مترمربع بصورت پیلوت-1

/... طبقه اول ، دوم و سوم شامل سه واحد مسکونی بمساحت 369.39مترمربع-2
/...فاقد کسري پارکینگ میباشد-3

/...سطح اشغال مورد استفاده در همکف80درصد-4
/...داخل تراکم  بمساحت287.92مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت196.6مترمربع-5
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد..../ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511 فاقد 
عقب نشینی میباشد....الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي 
مالک ممهور به مهرمهندسفرامرزنژادقاسم بشماره نظام0087-600-11بررسی ولحاظ 
گردید..../پیرو تصمیم کمسیون محترم بشماره راي5/99/9109مورخه1399/07/22بررسی 
ولحاظ گردید.../پیرو تصمیم کمسیون محترم به شماره راي5/99/9915مورخه1399/10/08
/مورد بررسی ولحاظ گردید.../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

16

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 

160,704,000(یکصد و  شصت میلیون و  هفتصد و  چهار هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 59.52  0.5
 

5400000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/11/19 5/99/10087 بدوي بلوار امام 
خمینی-کو
چه فرشته 
-فرعی بهار 

2

5-1-10151-142-1-0-0 17

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,091,420,000(دو میلیارد و  نود و  یک میلیون و  چهارصد و  بیست 

هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 154.92  2.5
 

5400000  , 1399 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره188مورخ 
1398/11/30 در 3 طبقه 3  واحد مسکونی و با زیر بناي 438.08 متر مربع میباشد . که 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
.... توسط مالک ممهور به مهر مهندس علی انصار دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 30.42 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 123.15متر مربع (در هر طبقه 41.05 متر مربع )-2
(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 1.35متر مربع که در هر طبقه بسطح 0.45متر مربع 

میباشد )
 بسطح 5.65 متر مربع کاهش زیربنا در زیرشیروانی نسبت به پروانه دارد-4

الزم بذکر است باتوجه به اینکه خالف ساختمانی بیشتر از 5% زیربناي پروانه ساختمانی 
میباشد و باعنایت به اینکه مالک در زمان صدور پروانه از تبصره 7 بند 19 کمیسیون ماده 
پنج مبنی بر تراکم اعطایی بسطح59.52 متر مربع استفاده نموده است ..حالیه باتوجه به 
تخلف صورت گرفته برابر بند مذکور کل زیربناي اعطایی بصورت تخلف به کمیسیون ماده 

.. صد گزارش میگردد
رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما در 

 . زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد

17

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، و عینا تایید میگردد. 

رعایت عقب 
نشینی

7.31  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/11/19 5/99/10100 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی 
کوچه امید 
نرسیده به 
فرعی دوم

5-1-10241-68-1-0-0 18

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 53,729,200(پنجاه و  سه میلیون و  هفتصد و  بیست و 
 نه هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 173.32  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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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  
375,162,000(سیصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  یکصد و  شصت و  دو هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 80.68  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/19 5/99/10100 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی 
کوچه امید 
نرسیده به 
فرعی دوم

5-1-10241-68-1-0-0 18

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث فاقد مجوز  برابر نقشه وضع موجود ارائه 
شده با زیر بناي 254متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 117.97 متر مربع و با مصالح 

..... بتنی و با قدمت سال ساخت 1398 که تخلفات به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 84 متر مربع-1

 احداث بنا در طبقه اول بمساحت 85 متر مربع-2
 احداث بنا در طبقه دوم بمساحت 85 متر مربع-3

 زیربناي داخل تراکم بسطح 173.32زیربناي خارج تراکم 80.68 متر مربع میباشد
 کسري پارکینگ ندارد

کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511 بسطح 7.31 متر 
مربع از عرصه در تعریض کوچه 10 متري بوده
مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

احتراما با توجه به تصمیم شماره 5/99/8816 مورخ 1399/04/29 اعالم میدارد . گزارش فوق 
 بهنگام گردید

با توجه به 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 1399/11/13 5/99/10105 بدوي پل تالشان 
- 24 متري 
- 10 متري

5-2-10379-25-1-0-0 19

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 441,588,000(چهارصد و  چهل و  یک میلیون و  پانصد و  هشتاد و  
هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 52.57  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
182183 مورخ 99/09/19 هیات کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 3.627.000.000 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 725,400,000(هفتصد و  بیست و  پنج میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 27.9  0
 

3360000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/11/13 5/99/10105 بدوي پل تالشان 
- 24 متري 
- 10 متري

5-2-10379-25-1-0-0 19

توضیحات بازدید احتراما ملک مورد تعرفه داراي پروانه ساختمانی به شماره 5/98/94 مورخه 1398/05/05 
در 4.5 طبقه با جمع زیربناي 633.49 مترمربع در چهار واحد مسکونی که  به استناد نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس کامبیز هاللی داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل 

.میباشد
 تبدیل پیلوت به تجاري به مساحت 27.90 مترمربع -1

کاهش راه پله و آسانسور در طبقه اول تا جهارم و افزایش آن به زیربناي طبقات در هر  -2
طبقه 0.73 مترمربع و جمعا( 2.92 مترمربع)

افزایش زیر بنا در طبقه همکف به مساحت 3.56 مترمربع -3
افزایش زیربنا در طبقات اول و دوم و سوم وچهارم هر طبقه 10.09 مترمربع و جمعا به  -4

 مساحت 40.36 مترمربع
افزایش مساحت انباري هاي زیر شیروانی (بیشتر از 5 مترمربع ) کال براي انباري ها به  -5

 مساحت  6.68 مترمربع
داراي افزایش بنا در زیرشیروانی به مساحت 8.65 مترمربع میباشد -6

.داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -7
در خصوص کسري  یا عدم کسري احتمالی پارکینگ هاي مسکونی  در زمان پایان کار  -8

.قابل بررسی میباشد
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 932,820,000(نهصد و  سی و  دو میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 111.05  2.5
 

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

1399/11/25 5/99/10106 بدوي جاده تهران 
- زمینهاي 
جانبازان

5-1-10261-27-1-0-0 20

در خصوص تراکم اعطایی اعالم شده با توجه به اینکه مشمول هیچ یک از تباصر ماده 
صد قانون شهرداریها نمی باشد لذا غیر قابل طرح بوده و به رد آن اظهار نظر میگردد.

ردتخلف 151.63  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 1399/11/25 5/99/10106 بدوي جاده تهران 
- زمینهاي 
جانبازان

5-1-10261-27-1-0-0 20

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/156 مورخه 1398/08/22 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت 
با 3 واحد مسکونی و با زیربناي کل 489.89 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس کاوه قلندري شمامی تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

: تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 25.71 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا به مساحت 17.28 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت  - 2
. 69.12 مترمربع

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 14.26 مترمربع - 3
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت 0.49 مترمربع در هر  - 4

. یک از طبقات اول تا چهرم جمعاً به مساحت 1.96 مترمربع
. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه (تبصره 7) به مساحت 151.63 مترمربع - 5

. افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد - 6
سطح اشغال استفاده شده در همکف با احتساب فضاي راه پله و آسانسور 78.20 درصد می 
باشد . تعداد 4 واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می گردد . با عنایت به احداث سه 
واحد انباري با مساحت بیش از 5 متر در طبقه زیر شیروانی در مجموع به مساحت 1.29 
مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست 
عقب نشینی ندارد . در صورت ارائه نقشه برداري با مهر سازمان نظام مهندسی در زمان 
پابانکار کلیه مساحتها و متراژه و تعداد پارکینگ ها قابل بررسی مجدد خواهد بود . حاالیه 
متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

#به حضور تقدیم می گردد .ن-99/11/08
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 5,817,600(پنج میلیون و  هشتصد و  هفده هزار و  ششصد) ریال جریمه در 

حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 3.03  2
 

960000  , 1393 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/11/12 5/99/10110 بدوي بلوار باهنر 
- 18 متري 
دلدار - 5

5-1-10226-98-1-0-0 21

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/12 5/99/10110 بدوي بلوار باهنر 
- 18 متري 
دلدار - 5

5-1-10226-98-1-0-0 21

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 78در تاریخ 92/11/20 به صورت سه طبقه بر روي پیلوت با 6 واحد 
مسکونی و با زیربناي کل 739 مترمربع می باشد . پس از آن داراي گواهی عدم خالف به 
شماره 577422 مورخه 93/12/05 به صورت با زیربناي کل 738.20 مترمربع می باشد  . با  
عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر خانم مهندس بهناز مقیمی که ثبت سازمان 
نظام مهندسی ساختمان رشت شده تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش 

: می گردد
داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 3.03 مترمربع به صورت سایبان جهت تامین  - 1

 پارکینگ خارج از 60 درصد
. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 2

مساحت بنا در اول تا سوم و زیر شیروانی جمعاً به مساحت 0.11 مترمربع نسبت به پروانه 
ساختمانی کاهش یافته است . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . اضافه 
بناي فوق کمتر از 5 درصد بوده و به صورت همزمانساز می باشد . حالیه متقاضی درخواست 
گواهی پایانکار ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور  دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#####گردد .ن-99/10/22
با عنایت به گزارش ناحیه یک منطقه 5 شهرداري ، مالک اقدام به حفاري غیر مجاز معبر 
آسفالتی به طول 5 متر و عرض یک متر نموده است . عرض معبر 8 متر و قدمت آسفالت 
کمتر از 4 سال می باشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی گزارش می گردد 

#.ن-99/12/12

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 189017مورخ 1399.09.29  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 461.200.000  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 
92,240,000(نود و  دو میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 49.72  0
 

1800000  , 1396 افزایش بالکن تجاري بیش از 
حد مجاز

1399/11/19 5/99/10120 تجدید 
نظر

جاده الکان 
سیمبر بین 
رجایی 8 و 

9

5-2-10186-3-1-0-0 22

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز، باستناد تبصره 2ماده صد قانون 
شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 83,729,250(هشتاد و  سه میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه 
هزار و  دویست و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 65.67  1.5
 

850000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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-143255 مورخ97.07.24 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 6,918,150(شش میلیون 

و  نهصد و  هجده هزار و  یکصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 81.39  0.1
 

850000  , 1390 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 166,875,000(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  هشتصد و  

هفتاد و  پنج هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  1.5
 

1800000  , 1390
 , 1396

مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بازدیذ شده برابر نقشه برداري وضع موجود ساختمان احداثی دو طبقه در یک 
واحد مسکونی به صورت دوبلکس بر روي دو باب مغازه با کل زیر بناي 154.06 متر مربع بر 
روي عرصه نسقی به مساحت 47.88 متر مربع با پوشش 100% بنا و با مصالح بتونی که کال 

.... خالف ساز میباشد و تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
احداث بنا در همکف به به سطح 47.87 متر مربع که از این مقدار 44.16 متر مربع  -1
 بصورت 2 باب مغازه و 3.17 متر مربع راه پله ورودي به واحد فوقانی میباشد

احداث بنا در نیم طبقه بصورت بالکن تجاري به سطح 5.86 متر مربع-2
احداث بنا در طبقه اول به سطح 51.96 متر مربع که از این مقدار 3 متر مربع بصورت -3

کنسول بطرف شارع میباشد
احداث بنا در طبقه دوم 48.37 متر مربع که از این مقدار 4 متر مربع بصورت کنسول -4

بطرف شارع میباشد
داراي دو باب کسري پارکینگ تجاري و یک باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد

 %سطح اشغال مجاز 50% مورد استفاده 92.23%  تراکم طبقات 100% مورد استفاده 194.92
 کل زیر بناي داخل تراکم 81.39 متر مربع و خارج تراکم 65.67 متر مربع میباشد
 کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و  فاقد عقب نسینی میباشد

.مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8082  مورخ 1398/09/12 اعالم میدارد  ضمن 
بررسی مجدد تنقاضی مشاهده نگردیده در صورت وجود تناقض لطفا با ذکر نوع تناقض 

 اعالم فرمایید تا مورد بررسی قرار گیرد

22

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 5 رشت مبنی بر احداث 
بناي بدون مجوز ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 119,955,000
(یکصد و  نوزده میلیون و  نهصد و  پنجاه و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36.35  1
 

3300000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/19 5/99/10121 بدوي بلوار امام 
خیابان پیام 
نور انتهاي 
شهرك 
سپیدرود

5-1-10350-3-1-0-0 23

با توجه به 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 247,500,000(دویست و  چهل و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
219325 مورخ 1399.11.01 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 603.840.000 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 120,768,000(یکصد و  بیست میلیون و  هفتصد و  شصت و  
هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 32.64  1.5
 

3300000  , 1396 احداث بناي بدون مجوز 1399/11/19 5/99/10121 بدوي بلوار امام 
خیابان پیام 
نور انتهاي 
شهرك 
سپیدرود

5-1-10350-3-1-0-0 23

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مبایعه نامه ارائه شده به صورت یک قطعه زمین 
بایر به مساحت 215.62 مترمربع و در وضع موجود بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور 
به مهر آقاي مهندس احسان جهانشیري به مساحت 88.57 مترمربع مشتمل بر یک باب 
ساختمان تجاري مسکونی به با اسکلت فلزي و دیوارهاي بلوکی که بدون اخذ مجوز احداث 
شده است . قدمت بنا سال 1396 و عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . با 
عنایت به نقشه برداري ارائه شده تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش می 

: گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 68.99 مترمربع که از این مقدار به  -1
مساحت 32.64 مترمربع به صورت یک باب مغازه تجاري و به مساحت  36.35 مترمربع به 

. صورت یک واحد مسکونی می باشد
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 2

 .
کل اعیانات احداثی خارج از تراکم می باشند . ملک در داخل محدوده قانونی شهر واقع شده 
لیکن فاقد کاربري می باشد و با عنایت به توضیحات مسئول محترخط پروژه در ذیل شیت 
شهري تهیه خط پروژه به منظور تعیین میزان عقب نشینی احتمالی امکانپذیر نمی باشد . 

#مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن - 1397/12/21
در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها 
مشارالیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

8.65  0
 

150000  , 1374 عدم رعایت عقب نشینی 1399/11/14 5/99/10122 بدوي بلوار 
بهشتی-ك 
مهدي 
زاده-6 
متري

5-1-10110-9-1-0-0 24

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ارائه به پالك ثبتی 12/10054شش دانگ عرصه و اعیان 
بمساحت71 متر مربع میباشد .. از بابت اعیان قدیمی موجود بالمانعی ارائه نگردیده قدمت 
بنا برابر فیش برق ارائه شده سال 1371میباشد برابر نقشه برداري وضع موجود بسطح 

63.47 متر مربع در همکف و بسطح 30.73 متر مربع در طبقه اول میباشد ..(  بسطح 25.98
متر مربع خارج تراکم در همکف میباشد و بسطح 68.22 متر مربع داخل تراکم میباشد )

کاربري ملک مسکونی بوده و برابر خط پروژه 521 بسطح 8.65متر مربع از اعیان در تعریض ..
کوچه 8 متري میباشد .. حالیه مالک تقاضاي پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارد . 

مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

24

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

4  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی 1399/11/14 5/99/10123 تجدید 
نظر

جاده الکان 
روبروي 
فروشگاه 
سمیعی 
داخل زمین 
بایر

5-2-10210-181-1-0-0 25

با توجه به 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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-43455 مورخ99.03.21 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 44,454,000(چهل و  
چهار میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 143.4  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم مجاز، باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب یک 
برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 175,460,000
(یکصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  چهارصد و  شصت هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 56.6  1
 

3100000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی دو طبقه در دو واحد مسکونی و همکف بصورت 
سوییت برابر نقشه هاي ارائه شده  با زیر بناي 200متر مربع بر روي عرصه نسقی به مساحت 
110متر مربع با مصالح بتونی در مرحله سفتکاري و با قدمت سال ساخت 1397که تخلفات 

......ساختمانی به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف به مساحت  90متر مربع -1

احداث بنا در طبقه اول به مساحت  100متر مربع که از این مقدار 10 متر مربع بصورت  -2
 کنسول بطرف معبر میباشد

داري 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -3
 زیربناي داخل تراکم 143.4 و خارج تراکم 46.6 متر مربع میباشد

کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 521به مساحت 4متر 
مربع از اعیان در تعریض کوچه 12متري میباشد
.مراتب جهت هر ذگونه دستور تقدیم میگردد
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 7.8 مترمربع، تراکم 
اعطایی به مساحت 62.07 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 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 126,945,000(یکصد و  
بیست و  شش میلیون و  نهصد و  چهل و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 23.4  1.75
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/27 5/99/10124 بدوي پل طالشان 
کوچه فتحی 
کوچه 
آذرون

5-2-10027-17-1-0-0 26

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 96,208,500(نود و  شش میلیون و  

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

جریمه 62.07  0.5
 

3100000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/65  در تاریخ 1398/02/10 با زیرباي کل 412.38 مترمربع  می باشد...که 

گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس محمد طاهرنحوي 
:با زیربناي کل 386.68 مترمربع به شرح ذیل تقدیم می گردد

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 23.40 متر مربع (اضافه بنا در هر طبقه به مساحت  .1
7.80 مترمربع)

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 62.07 متر مربع .2
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا در وضع موجود در نقشه هاي اجرایی طبقه زیر 
شیروانی حذف گردیده و راه پله به بام اجرا نگردید...ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف 
سازي و نازکاري و  هرگونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود ... مراتب 

جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/11/08

26

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 166954 مورخ 99/08/27 مبنی بر تایید استحکام بنا 
،ضمن نقض راي بدوي باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها با ضریب 3 برابر 
براي احداث طبقه مازاد و زیرشیروانی با جریمه به 2,001,787,200(دو میلیارد و  یک 
میلیون و  هفتصد و  هشتاد و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم میگردد.

جریمه 198.59  3
 

3360000  , 1397 طبقه مازاد بر تراکم 1399/11/13 5/99/10125 رسیدگ
ي 
 مجدد

باهنر-کوچه 
فرجام-اولی
ن کوچه 
سمت راست

5-1-10140-8-1-0-0 27

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی در خصوص اضافه بناي مسکونی در 
همکف و الی طبقه سوم ضمن تایید راي بدوي  باستناد تبصره دو ماده صد قانون 

شهرداریها بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 
768,835,200(هفتصد و  شصت و  هشت میلیون و  هشتصد و  سی و  پنج هزار و  

دویست) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 114.41  2
 

3360000  , 1397 تبدیل غیر مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان احداثی در مرحله پایان سفت کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 27 مورخه 1397/03/10 به صورت  3.5 طبقه با زیربناي کل 
526.40 مترمربع با 3 واحد مسکونی در طبقات و یک باب تجاري در همکف می باشد . با 
عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس مرتضی محمدي  تخلفات 

: ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 27.77 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ - 1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 80.97 مترمربع ( به مساحت 26.99  - 2
.مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم )

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم جمعاً به  - 3
. مساحت 5.67 مترمربع ( به مساحت 1.89 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم )

احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه ( تبدیل زیر شیروانی به یک طبقه مازاد ) در  - 4
. طبقه چهارم به مساحت 147.59 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی و راه پله

احداث زیر شیروانی در طبقه پنجم به مساحت 51 مترمربع به صورت 4 باب انباري و راه  - 5
 . پله و اتاقک  آسانسور

جانمایی راه پله و آسانسور و نقشه هاي معماري بنا کال تغییر یافته است . الزم به ذکر است 
که به مساحت 44 مترمربع زیرشیروانی در طبقه چهارم داشته که تبدیل به طبقه مازاد شده 
و در طبقه پنجم مجدداً به مساحت 51 مترمربع زیر شیروانی احداث شده است .  مساحت 
مغازه احداثی در طبقه همکف به میزان 3.56 مترمربع کاهش یافته است . دربهاي ورودي به 
ساختمان تاکنون نصب نشده و کفسازي ساختمان انجام نشده است ، لذا اظهار نظر در 
خصوص ارتفاع پیلوت و پارکینگ فعال امکانپذیر نمی باشد . برابر خط پروژه شماره 511 
پیوست عقب نشینی ندارد . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار و مغایرت متراژي 
قابل بررسی مجدد خواهد بود . الزم به ذکر است که با عنایت به تغییر در جانمایی پارکینگ 
ها و افزایش سایبان در حیاط خلوت ، تعداد 4 واحد پارکینگ مسکونی در همکف تأمین 
گردید که به تبع آن گزارش کارشناسی اصالح شد .حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم 
خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن - 

1398/11/29######
با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9891 مورخه 1399/10/06 کمیسیون ماده صد 
اعالم می دارد که برابر گزارش اصالحی مورخ  1398/11/29 ، ملک فاقد کسري پارکینگ 
بوده و اصالحات الزم صورت گرفته بود که رأي شماره 5/98/8465 مورخه 1398/12/17 
کمیسیون تجدید نظر ماده صد نیز بر همین اساس و بدون کسري پارکینگ صادر شده و 
مغایرتی در اضافه بناي همکف وجود ندارد . مراتب جهت اقدامات بعدي تقدیم می گردد 
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#ن-99/10/15
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز، باستناد تبصره 2ماده صد قانون 
شهرداریها بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 268,460,000(دویست و  شصت و  هشت میلیون و  چهارصد و  
شصت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 43.3  2
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/19 5/99/10127 تجدید 
نظر

بلوار امام 
کوچه 
 شریعت

5-1-10237-108-1-0-0 28

  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

34.34  0
 

3100000  , 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-221443 مورخ 1399.11.11 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 65,459,600(شصت و  
پنج میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 211.16  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس2 فقره  مبایعه نامه ارائه شده به صورت یک 
قطعه زمین نسقی و فاقد پروانه  به مساحت عرصه 99مترمربع و 86 مترمربع که جمعا به 
مساحت 185 مترمربع در وضع موجود برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي 
مهندس  حسین یگانه به مساحت 178.19مترمربع  ساختمان احداثی با اسکلت بتنی و زما ن 
بازدید در مرحله سقف طبقه اول  ومیله گرد انتظار طبقه دوم  میباشد  که بدون اخذ مجوز 
احداث گردیده است  قدمت بنا  ( سال 1399 ) و تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح 

:  زیر گزارش میگردد
طبقه  همکف به مساحت 127.23 متر مربع که به مساحت 12 متر مربع بصورت راه پله  -1

مابقی به صورت پیلوت
طبقه  اول  به مساحت 127.23 متر مربع که به مساحت 12بصورت راه پله و  مابقی به  -2

 مساحت 115.23  مترمربع بصورت مسکونی
%  سطح اشغال همکف 3-71.40

مجموع کل زیر بناي داخل تراکم 211.16 متر مربع و خارج تراکم 43.3 متر مربع میباشد. 
برابر خط پروژه شماره 511  به مساحت حدود 34.34متر مربع از اعیان  در تعریض خیابان 
هاي 8 و 10  متري  واقع میگردد . باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در 
کاربري مسکونی با تراکم زیاد واقع میگردد .مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#میگردد .پ

احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد  به شماره 5/99/9790 مورخ 
1399/09/18 درخصوص بروز رسانی گزارش کارشناسی اعالم میدارد که طبق بازدید مجدد 
مورخ 24 / 9 /1399  تغییري در نقشه و مستحد ثات ایجاد نشده  و  گزارش تنظیمی 
#براساس مدارك و مستندات ارائه شده  توسط متقاضی بوده و بروز میباشد  .پ
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شرح راي نوع راي  ضریب 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 15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  

پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

303750  , 1385 مساحت کسري پارکینگ 1399/11/18 5/99/10139 رسیدگ
ي 
 مجدد

جاده الکان 
نرسیده به 
الکان 

شهرنرسیده 
به پل 

آقاسیدحس
ن جنب 
مشاورامال
ك گیالنه

5-2-10182-5-1-0-0 29

باتوجه به محتویات پرونده و دادنامه دیوان عدالت اداري و  بلحاظ عدم ضرورت قلع 
بنا، به موجب نظریه شماره 217090 مورخ 99/11/6کارشناس رسمی دادگستري 
منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 120/000/000 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 24,000,000(بیست و  چهار 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 24  0
 

303750  , 1385 احداث مغازه بدون مجوز

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدبد شده بر اساس تعرفه واحد محترم تخلفات یک قطعه زمین به مساحت 
عرصه حدودآ 24 مترمربع که گزارش وضع موجود آن به صورت یک باب مغازه خالف ساز با 
قدمت سال 1385 می باشد حالیه مالک اقدام به بازسازي و برداشتن سربندي مغازه و 
،افزایش ارتفاع به 4.20 متر نموده است .. داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد
در ضمن بر اساس خط پروژه شماره 522 به سطح حدودا 19.50 متر مربع از مغازه در تعریض 
خیابان 45 و 18 متري می باشد...الزم به ذکراست از داخل ملک بازدید نشده و تاکنون 
مدرکی در خصوص احداث بنا ارائه نگردیده است تا ارائه مدارك کلیه ابعاد به صورت 
#حدودي می باشد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر

برابر تصمیم کمیسیون شماره 5/98/8285 تاریخ 1398/12/03 براساس طرح پیشنهادي 
قرار دارد و خیابان 18 متري حذف گردیده است  و مقدار عقب نشینی  R121 جدید در پهنه
کاهش می یابد و مقدار عقب نشینی جدید به مساحت 10.15 مترمربع از خیابان 45 متري 

می باشدر1399/03/10
برابر تصمیم کمیسیون شماره 5/99/9498 تاریخ 1399/07/23 درخصوص ساختمانهاي 
مجاور ملک با کد نوسازي قدیم   1015-10197-2-5  و کد جدید 6-10182-2-5 بنام آقاي 
علیرضا صدیقی به شماره راي 5/93/972 مورخ 1393/12/06 می باشد و ملک مجاور بعدي 
با کد نوسازي 4-10182-2-5 بنام آقاي ساجدي تاکنون پرونده اي  براي این ملک تشکیل 

نشده است وردرمرحله  بازدید کارشناسی می باشد.ر1399/08/27
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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

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-220395 مورخ 99/11/09 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 6,106,725(شش میلیون و  یکصد و  شش هزار و  هفتصد و  بیست 

و  پنج)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 271.41  0.1
 

225000  , 1379 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/18 5/99/10140 بدوي ج الکان - 
کوچه 
 حسین پور

5-2-10219-46-1-0-0 30

توضیحات بازدید احتراما ملک تعرفه شده یک قطعه زمین طبق سند به مساحت 2422.26مترمربع که طبق 
نقشه برداري ارائه شده داراي اعیانات یک خانه دو اشکوبه  به مساحت همکف و طبقه اول 
جمعا به مساحت  184.49 مترمربع  و آالچیق واقع در محوطه به مساحت  22.78 مترمربع و 
پارکینگ که بصورت بارانداز احداث گردیده به مساحت 56.53 مترمربع  وداراي استخر 
سرباز به مساحت 33.97  و سرویس بهداشتی واقع در محوطه میباشد  فاقد کسري 

احداث گردیده و طبق خط  TR252 پارکینگ .و با توجه به طرح تفضیلی جدید  در کاربري
  - پروژه پیوستی ممهور به مهر کارشناسی فاقد عقب نشینی میباشد

 کال داخل تراکم 271.41 مترمربع
داراي گزارش اعیانی  کارشناسی منضم در پرونده مورخه  1383/11/12 به شماره 38879 از 
بابت بنا و اعیانی و همچنین نامه شماره 9300704388927 مورخه  1393/05/23 از بابت 
نصب کنتور برق و داراي نامه مورخه 1390/06/30 به  شماره 8029/1/1/3069 دهیاري به 
بخشداري از بابت درخواست انشعاب گاز خانگی جهت منزل مسکونی و نامه شماره  
1/1/2925 - 8029 مورخه 1390/06/19 بخشداري به ریاست اداره گاز از بابت دریافت 

.انشعاب گاز خانگی میباشد
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 16,129,200(شانزده میلیون و  یکصد و  بیست و  نه 

هزار و  دویست)  ریال تأیید می گردد.

جریمه 134.41  0.1
 

1200000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/20 5/99/10145 تجدید 
نظر

بلوار 
سمیعی،شه
رك 

سیداحمد 
خمینی،کوچ
ه چهارم

5-2-10156-158-1-0-0 31

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 0.75 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 46,602,000(چهل و  شش میلیون و  ششصد و  دو هزار ) ریال در 
حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد 

جریمه 51.78  0.75
 

1200000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/20 5/99/10145 تجدید 
نظر

بلوار 
سمیعی،شه
رك 

سیداحمد 
خمینی،کوچ
ه چهارم

5-2-10156-158-1-0-0 31

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

20.35  0
 

1200000  , 1389 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک قطعه زمین 
مشتمل بر ساختمان  به مساحت  148.36 متر مربع وضع موجود  برابر نقشه معماري ممهور 
به مهر مهندس احمد کاتبی مشتمل بر ساختمان ویالیی دوبلکس احداثی سال 1389  با 
زیربناي همکف 140.80 مترمربع و طبقه اول به مساحت 45.39 مترمربع به صورت یک واحد 
مسکونی  ... برابر خط پروژه شماره  521 به مساحت 20.35 مترمربع از عرصه  در تعریض 
قرار  R111 کوچه 10 متري قرار دارد ...پارکینگ تامین می گردد.... برابر شیت شهري در پهنه
دارد و برابر ضوابط طرح جدید تفصیلی به مساحت 51.78 مترمربع خارج تراکم و به مساحت 
134.41 مترمربع داخل تراکم می باشد (طرح تفصصیلی قدیم : مسیر خیابان) ...حالیه 
متقاضی درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی را دارند...مراتب جهت دستور مقتضی به 

  #حضور تقدیم می گردد.1399/09/09/ر
در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن ، 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 187,822,800(یکصد و  هشتاد و  هفت میلیون و  

هشتصد و  بیست و  دو هزار و  هشتصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 605.88  0.1
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/11/25 5/99/10150 تجدید 
نظر

جاده 
الکان- بلوار 
پروفسور 
سمیعی- 
جنب 
دانشگاه 
راهبرد 
شمال-جن
ب استخر 
سروش

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

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده به صورت یک قطعه زمین به مساحت حدود 7600 
مترمربع مشتمل بر ساختمان مسجد به صورت یک و نیم طبقه بر روي کرسی با اسکلت 
بتنی و سربندي شیروانی فلزي که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت بنا حدود یک 
سال (سال 1395 ) و ساختمان در مرحله سفت کاري میباشد . با عنایت به نقشه هاي 
معماري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس مجید غالم نیا تخلفات ساختمانی صورت 

 : گرفته به شرح زیر گزارش میگردد
احداث بناي بدون مجوز بر خالف کاربري طرح تفصیلی در طبقه همکف به مساحت  - 1
417.96 مترمربع به صورت مسجد و تاسیسات جانبی آن شامل شبستان برادران ، راه پله و 

. ورودي ، کفشداري ، وضوخانه و سرویس بهداشتی و آشپزخانه و آبدارخانه
احداث بناي بدون مجوز بر خالف کاربري طرح تفصیلی در نیم طبقه به مساحت 187.92  - 2

. مترمربع به صورت شبستان خواهران و راه پله و آبدارخانه
کل اعیانات احداثی خارج از تراکم میباشد . به استناد خط پروژه شماره 521 ( تصویر 
پیوست ) به مساحت حدود 1514.05 مترمربع از عرصه در مسیر تعریض معابر 10 و 12 و 18 
متري واقع مبگردد . همچنین به مساحت حدود 762.83 مترمربع از عرصه در حریم برق 20 
کیلوولت واقع میگردد .باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت داراي کاربري 
مسکونی با تراکم متوسط میباشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

####### میگردد .ن
با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9885 مورخه 1399/10/21 اعالم می دارد که با 
توجه به بررسی بعمل آمده متراژ تخلفات بک بار وارد شده که ردیف اول جدول مربوط به 
تخلف طبقه همکف و ردیف دوم جدول مربوط به تخلف طبقه اول می باشد و نیازي به اصالح 

#ندارد.ن-99/11/15

32

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 45.74 مترمربع و اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم هر طبقه به مساحت 54.43 مترمربع، اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 
59.03 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 16.65 مترمربع، که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، به استناد تبصره 2 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
3,074,868,000(سه میلیارد و  هفتاد و  چهار میلیون و  هشتصد و  شصت و  هشت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 284.71  2
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/05 5/99/10153 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
کوي فرشته 
- کوچه بهار 
3-  بن 6 
متري

5-1-10151-148-1-0-0 33

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 403,812,000(چهارصد و  سه 

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

جریمه 149.56  0.5
 

5400000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/12/05 5/99/10153 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
کوي فرشته 
- کوچه بهار 
3-  بن 6 
متري

5-1-10151-148-1-0-0 33

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 6 به 8 واحد با توجه به تامین تعداد 
پارکینگ هاي مورد نیاز ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد راي به ابقاء هشت واحد 

مسکونی صادر و اعالم می دارد.

ردتخلف 2  0
 

5400000  , 1399 افزایش تعداد واحد

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
احداث بنا  شماره  5/99/27 تاریخ 1399/03/25 با زیربناي کل 909.63 مترمربع می 
باشد...گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس شهرام 
:شریفی هشجین با زیربناي کل 1194.34 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می گردد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 45.74 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 163.29 متر مربع ( اضافه بنا هر طبقه 54.43 -2

مترمربع )
اضافه بنا در طبقه 4 به مساحت 59.03 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 16.65 مترمربع-4
اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 149.56 متر مربع  (  به مساحت 8.20 متر -3
مربع در همکف و به مساحت 141.36 متر مربع در طبقات   جمعا به مساحت  149.56 متر 

مربع  به عنوان تخلف ساختمانی   محسوب می گردد. .)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 52.87 درصد بوده و سطح اشغال وضع --
موجود 74.06 درصد می باشد.(به میزان 21.19 درصد بیش از سطح اشغال مجاز همکف)
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در شش واحد --
مسکونی بوده که در زمان  اجرا به صورت 4طبقه بر روي پیلوت در هشت واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد....برابر خط پروژه شماره 511 عقب نشینی ندارد ... 
ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري و هرگونه مغایرت  در زمان پایانکار 
 قابل بررسی مجدد خواهد بود... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. 

ر1399/11/16

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 ( احداث سایه بان ) 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

125,503,500(یکصد و  بیست و  پنج میلیون و  پانصد و  سه هزار و  پانصد) ریال عیناً 
تأیید می گردد.

جریمه 26.99  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/20 5/99/10159 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
بعد از باهنر 
- کوچه 
شریعت

5-1-10226-187-1-0-0 34

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه به شماره 9 
در تاریخ 1391/11/25 با زیربناي کل 139.70 مترمربع می باشد... بر اساس نقشه برداري ارائه 
داده شده ممهور به مهر مهندس عباس بابایی با زیربناي کل 131.44 مترمربع به صورت یک 
واحد مسکونی دوبلکس داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 26.99 متر مربع می باشد که 
در جهت تامین فضاي پارکینگ اقدام به احداث سایبان فلزي با ارتفاع حداقل 2.5 متر تا 
حداکثر 3 متر به صورت شیبدار نموده است ،  پارکینگ تامین می گردد....برابر خط پروژه 
شماره 511 عقب نشینی رعایت می گردد....در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی 
#مجدد خواهد بود.... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

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 

278,728,800(دویست و  هفتاد و  هشت میلیون و  هفتصد و  بیست و  هشت هزار و  
هشتصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 165.91  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/11/28 5/99/10162 بدوي بلوار باهنر 
- میدان 
شهید 
مسافر - 
کوچه باران

5-1-10212-3-1-0-0 35

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 209,932,800(دویست و  نه میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار و  

هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 62.48  1
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامامکان تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 5/98/63 مورخ   1398/02/09 
بازیربناي کلی 607.62 مترمربع در 4 طبقه رو پیلوت و 4 واحد مسکونی صادر گردیده و 
حالیه مالک در زمان احداث داراینقشه برداري ممهور به مهر مهندس نقشه بردار گکامبیز 
:هاللی با زیربناي کلی 701/70 مترمربع  که اضافه بنا و تخلف آن به شرح ذیل میباشد

 افزایش بنا در پیلوت به مساحت 15.94 مترمربع -1
کاهش راه پله و افزایش بنا در همکف به مساحت 0.42 مترمربع و طبقات اول تا چهارم  -2

 در هر طبقه به مساحت 7/90 و جمعا در طبقات به مساحت 31.60 مترمربع
افزایش بنا در همکف به مساحت  15.52 و در طبقات  در هر طبقه به مساحت 11.03 و در کل  

 طبقات به مساحت  44.12 مترمربع
افزایش زیر شیروانی به مساحت 2.42 مترمربع ( توضیح اینکه مساحت انباري ها بزرگتر  -3
گردیده و مالک نسبت به کاهش راه پله و اضافه نمودن آن در متراژ بیش از پروانه اقدام 

نموده)
به مساحت  165/91 مترمربع داراي تراکم اعطایی میباشد( مقدار تخلف بیش از %5  -4

میباشد)
.مقدار کسري و رعایت عقب نشینی در زمان پایان کار قابل بررسی خواهد بود -5
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در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 

معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات 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 358,561,500(سیصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  پانصد و  شصت 
و  یک هزار و  پانصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 77.11  1.5
 

3100000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/11/27 5/99/10163 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- شهرك 
سید احد 
خمینی 
-بلوار  
شهید 
ورزلی 
-کوچه 16 
متري - بن 

بست 11

5-2-10170-16-1-0-0 36

درخصوص تراکم اعطایی راي بدوي عیناً تایید میگردد. جریمه 67.7  0.5
 

3100000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 158مورخ 
1398/09/10در سه طبقه 3 واحد مسکونی با زیر بناي 356.45 مترمربع میباشد . که 
عملیات ساختمانی در مرحله نازککاري بوده  حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
توسط مالک ممهور به مهر مهندس مازیار پور ابراهیمی  دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد

 ....
 اضافه بنا در همکف بسطح 17.23متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 20.47متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات  دوم و سوم مجموعا بسطح 34.22متر مربع (در هر طبقه بسطح  -3

 17.11 مترمربع )
 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 0.51 متر مربع میباشد -4

(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 4.68 متر مربع که در هر طبقه بسطح 1.56 مترمربع 
میباشد )

الزم بذکر است باتوجه به اینکه خالف ساختمانی بیشتر از 5% زیربناي پروانه ساختمانی 
میباشد و باعنایت به اینکه مالک در زمان صدور پروانه از تبصره 7 بند 19 کمیسیون ماده 
پنج مبنی بر تراکم اعطایی بسطح 67.7 متر مربع استفاده نموده است ..حالیه باتوجه به 
تخلف صورت گرفته برابر بند مذکور کل زیربناي اعطایی بصورت تخلف به کمیسیون ماده 

.. صد گزارش میگردد
112(مسکونی دو طبقه روي پیلوت ) میباشدR الزم بذکر است کاربري ملک در طرح تفصیلی

 ..

رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما  
 . در زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد

عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 
.میگردد . الف
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداري ها 
در خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 1,883,011,200(یک میلیارد و  هشتصد و  هشتاد و  سه میلیون و  یازده هزار و  

دویست)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 280.21  2
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/11/25 5/99/10169 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
خیابان 
باهنر - 
کوچه دلدار 
- انتهاي 
 کوچه دلدار

5-1-10197-1322-1-0-0 37

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

ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  360,091,200(سیصد و  شصت میلیون و  نود 
و  یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 214.34  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/117 در تاریخ 98/05/08 با زیربناي کل 796.15 مترمربع می باشد... گزارش 
خالف اضافه بنا بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس رامین واله به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 44.37 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 234.32 متر مربع.2
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 1.52 متر مربع.3

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 214.34 متر مربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4طبقه بر روي پیلوت در شش واحد -
مسکونی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف 
سازي و نازکاري و در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود... مراتب 

جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/10/21
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 5 رشت مبنی بر احداث 
بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,467,400(یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  هفت هزار و  چهارصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد.

جریمه 26.68  0.5
 

110000  , 1371 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/21 5/99/10170 بدوي بلوار 
الکان-عبا
س چوکام 
کوچه 
همسایه 
-روبروي 
سایه 2

5-2-10433-1-1-0-0 38

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

26.61  0
 

110000  , 1371 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 5 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 660,000(ششصد و  شصت هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می دارد

جریمه 60  0.1
 

110000  , 1371 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/11/21 5/99/10170 بدوي بلوار 
الکان-عبا
س چوکام 
کوچه 
همسایه 
-روبروي 
سایه 2

5-2-10433-1-1-0-0 38

توضیحات بازدید ملک مورد تعرفه یک قطعه زمین طبق سند و طبق نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
کامبیز هاللی به مساحت 147.72 مترمربع   بوده و  مشتمل بر یک خانه ویالیی به مساحت 
86.68 مترمربع و یک سرویس بهداشتی به مساحت 3.62 مترمربع  در محوطه با قدمت 
سال ساخت 1371 بوده که بدون مجوز در کاربري مسکونی احداث گردیده و طبق خط پروژه 
پیوستی به مساحت  26.61 مترمربع داراي عقب نشینی( 23.77 عرصه و 2.84 اعیان) از 

.کوچه هاي مجاور  میباشد
 داخل تراکم 60 مترمربع
خارج تراکم 26.68 مترمربع

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 79/33مترمربع 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 228526مورخ 99/11/19و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
634,640(ششصد و  سی و  چهار هزار و  ششصد و  چهل) ریال محکوم و اعالم 

میدارد  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها 
مشار الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه با اخذ تعهد 

ثبتی  می باشد

جریمه 79.33  0.1
 

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

کاربري مربوطه

1399/11/25 5/99/10176 تجدید 
نظر

جاده الکان 
خیابان 
فتحی 
کوچه6
متري

5-2-10234-26-1-0-0 39

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی ششدانگ یکبابخانه و 
محوطه به مساحت 156.10 مترمربع   محصور و مشتمل بر یکباب منزل ویالیی بدون مجوز به 
مساحت 79.33 مترمربع با مصالح آجري  احداثی سال 1370 (تاریخ نصب کنتور برق 

1370/01/20).داراي سوابق کمیسیون ماده صد شماره 5/99/10176 تاریخ 1399/11/25 مبنی 
بر جریمه می باشد و پس از آن خالفی مشاهده نگردید..برابر خط پروژه شماره 521 به 
مساحت 11.11مترمربع از عرصه در تعریض  قرار دارد   ...حالیه متقاضی درخواست استعالم 
 #عدم مسیر را دارند...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.1398/09/28/ر

 

39

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا عینا تایید میگردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد 1399/11/28 5/99/10184 تجدید 
نظر

بلوار امام - 
زنده دل بن 
بست 
فالحتی

5-1-10171-41-1-0-0 40

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن راي اصداري 
کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا عینا تایید میگردد.

جریمه 103.84  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 

ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 1.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
1,162,534,800(یک میلیارد و  یکصد و  شصت و  دو میلیون و  پانصد و  سی و  چهار 

هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 197.71  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/143 در تاریخ 1398/07/23 با زیربناي کل 482.02 مترمربع می باشد...که 
گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس رامین واله به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 36.23 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  به مساحت 155 متر مربع (اضافه بنا هر طبقه 38.75 .2
مترمربع)

تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 6.48 متر مربع.3
مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 103.83 متر مربع.4

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی 
بوده که در زمان اجرا به صورت 4 طبقه در 4 واحد اجرا گردید ... کسري پارکینگ ندارد  
...برابر خط پروژه شماره 511 عقب نشینی رعایت می گردد....  ارتفاع پیلوت و متراژها پس از 
کف سازي و نازکاري  و در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ... 

مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/10/22

40

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف  با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 59,086,000(پنجاه و  نه میلیون و  هشتاد و  شش هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 19.06  1
 

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

کاربري مربوطه

1399/11/26 5/99/10185 بدوي بلوا الکان 
ابتداي 
مسکن مهر 
سمت راست 
شهرك 
کامرانیه

5-2-10086-15-1-0-0 41

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 

22,010,000(بیست و  دو میلیون و  ده هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 14.2  0.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري  داراي پروانه احداث بنا  
شماره  5/97/109 در تاریخ 1397/10/13 با زیربناي کل 173 مترمربع می باشد...گزارش 
خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس  رامین واله به شرح ذیل 

:می  باشد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 19.06  مترمربع -1

 اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 14.20 متر مربع-2
کسري پارکینگ ندارد....برابر خط پروژه شماره 521 عقب نشینی ندارد ...... مراتب جهت  --

 دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/11/143

41

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 443,352,000(چهارصد و  چهل و  سه میلیون و  

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

جریمه 184.73  2
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 5/99/10187 تجدید 
نظر

رشت بلوار 
الکان کوچه 
شهید 
شیرودي 
-داخل 
کوچه سمت 
 راست

5-2-10205-182-1-0-0 42

 با توجه به محتویات پرونده 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 
کارشناسی بشماره 226472 مورخ 99/11/18 راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 
42,369,600(چهل و  دو میلیون و  سیصد و  شصت و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 353.08  0.1
 

1200000  , 1387 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده به صورت یک قطعه زمین به مساحت 222.25 مترمربع 
مشتمل بر دو باب ساختمان مسکونی مجزا و چسبیده به هم - هر ساختمان به صورت دو 
طبقه بر روي پیلوت با دو واحد مسکونی ( جمعاً 4 واحد مسکونی ) با اسکت بتنی که در 
مرحله نازك کاري بوده و فاقد سوابق می باشند . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور 
به مهر آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

 : مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 179.27 مترمربع به صورت پیلوت  - 1

. جهت پارکینگ و انباري و راه پله
احداث بناي بدون مجوز در طبقات اول و دوم جمعاً به مساحت 358.54 مترمربع به  - 2

. صورت 4 واحد مسکونی و راه پله
کل اعیانات احداثی خارج از تراکم می باشند . مالک با ارائه استشهادیه محلی (پیوست 
پرونده ) ، مدعی است که اسکلت ساختمان در سال 1387 بنا شده است که در این خصوص 
نیاز به نظریه کارشناس رسمی دادگستري می باشد . در صورت قبول سال 1387 براي 
احداث اسکلت ، با عنایت به قدمت بنا و بر اساس ضوابط قدیم تعداد 4 واحد پارکینگ با 
تزاحم یک به یک در همکف تامین می گردد . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب 
نشینی ندارد . به استناد طرح تفصیلی شهر رشت ، کل ملک در کاربري ورزشی واقع می 
گردد . عرض 2 متر براي حیاط خلوت رعایت نمی گردد و داراي اشرافیت می باشد . راه پله 

#####به بام ندارد.ن
با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9503 مورخه 1399/07/23کمیسیون محترم 
مطالعات امکانسنجی با الزام  )) اعالم می دارد که کاربري ملک بر اساس طرح تفصیلی جدید

######می باشد.ن-TR252 )) 99/08/06 تامین خدمات - غیرقابل تفکیک
با ا حترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9605 مورخه 1399/09/23 کمیسیون ماده صد 
 TR252 اعالم می دارد که ملک مذکور به استناد طرح تفصیلی جدید شهر رشت در کدپهنه
واقع شده و با توجه به اینکه مساحت قطعه کمتر از حد نصاب تفکیکی در این کد پهنه (2000
 مترمربع ) می باشد ، به صورت مسکونی دو طبقه بر روي پیلوت اعمال می گردد که در این 
صورت از اعیانات احداثی به مساحت 353.08 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 184.73 
مترمربع خارج از تراکم می باشند . لیکن با توجه به اینگه پرونده در مرحله تجدید نظر می 
باشد ، جزئیات تخلفات ملک ( تحلیل تعیین خالف ) بدون تغییر مانده است . مراتب جهت 
اقدامات بعدي تقدیم می گردد .ن-99/10/13با عنایت به تصمیم شماره 5/99/9981 مورخه 

#########1399/10/20 فرم جریمه الیحه اصالح گردید .ن-99/10/29
از بابت اعیانات فوق داراي رأي جریمه از کمیسیون تجدید نظر ماده صد به شماره 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



5/99/10187 مورخه 1399/12/09 و سوابق در واحد تخلفات ساختمانی می باشد . حالیه  
متقاضی درخواست حفاري گاز به طول 6 متر خاکی و 5 متر آسفالت به عرض 45 سانتیمتر را 
دارند . عرض معبر 12  متر و قدمت آسفالت بیش از 4 سال می باشد . به استناد نامه شرکت 
گاز حفاري آسفالت با دستگاه کاتر انجام می شود . ضمناً مسیر خاکی فاقد زیرسازي بوده و 
آماده آسفالت نمی باشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ضمنا 
با توجه به اینکه با همین درخواست به  کمیسیون ماده صد ارجاع شده بود گزارشات تخلف 

#ساختمانی پاك نگردیدن
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 117/72 متر مربع  با ضریب 2.5
 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 971,190,000(نهصد و  هفتاد و  یک میلیون و  

یکصد و  نود هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 117.72  2.5
 

3300000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 5/99/10193 بدوي بلوار الکان 
ورودي 
 مسکن مهر

5-2-10055-108-1-0-0 43

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 200/31مترمربع در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناسان رسمی دادگستري به 
شماره 224653مورخ 99/11/15و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 
66,102,300(شصت و  شش میلیون و  یکصد و  دو هزار و  سیصد) ریال محکوم و 

اعالم میدارد

جریمه 200.31  0.1
 

3300000  , 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک تعرفه شده واقع در ضلع شمالی بلوار ورودي مسکن مهر بازدید بعمل آمده 
بر اساس مدارك و نقشه هاي ارائه شده به صورت یک قطعه زمین به مساحت 118.80 

مترمربع می باشد که مالک بدون مجوز اقدام به احداث ساختمان به صورت دو طبقه بر روي 
پیلوت با اسکلت فلزي نموده است . قدمت بنا سال 1399 و عملیات ساختمانی در مرحله 
اسکلت می باشد (سربندي نشده )  . با عنایت به نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر 
آقاي مهندس محمد آرایشگر تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر 

: گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 106.01 مترمربع به صورت پیلوت  - 1

. جهت پارکینگ و راه پله
احداث بناي بدون مجوز در طبقات اول و دوم جمعاً به مساحت 212.02 مترمربع کالً به  - 2

. صورت یک واحد مسکونی دوبلکس و راه پله
از اعیانات فوق به مساحت 200.31 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 117.72 مترمربع خارج 
از تراکم می باشند . براي یک واحد مسکونی با زیربناي بیش از 180 مترمربع دو واحد 
پارکینگ با تزاحم تامین می گردد . سطح اشغال استفاده شده در همکف 76.75 درصد می 
باشد . ارتفاع همکف  4.95 متر می باشد که بنا به اظهار مالک و بر اساس نقشه هاي ارائه 
شده به صورت پیلوت استفاده خواهد شد و در صورت صدور رأي جریمه و ابقاء باید ارتفاع 
پیلوت با اجراي سقف کاذب به 2.40 متر کاهش یابد . هر گونه تغییر احتمالی در کاربري 
همکف در آینده قابل بررسی مجدد خواهد بود . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب 
نشینی ندارد . به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع 

#می گردد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

43

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 221405  مورخ 99/11/11 
مبنی بر تایید استحکام بنا   ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد 

از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک دهم ارزش معامالتی به مبلغ 
4,374,000(چهار میلیون و  سیصد و  هفتاد و  چهار هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 96  0.1
 

455625  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/11/27 5/99/10194 تجدید 
نظر

خ 
شهیدبهشت
ي،خ 
قربانزاده، 
ك ندایی 3، 

ك 6

5-1-10004-5-1-0-0 44

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 
بابت احداث بناي مازاد بر تراکم  با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
91,341,422(نود و  یک میلیون و  سیصد و  چهل و  یک هزار و  چهارصد و  بیست و  

دو) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 133.65  1.5
 

455625  , 1385 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/11/27 5/99/10194 تجدید 
نظر

خ 
شهیدبهشت
ي،خ 
قربانزاده، 
ك ندایی 3، 

ك 6

5-1-10004-5-1-0-0 44

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

18.24  0
 

455625  , 1385 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 1 
برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 22,781,250(بیست و  دو میلیون و  

هفتصد و  هشتاد و  یک هزار و  دویست و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 120مترمربع بصورت دو طبقه 
سه واحد مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت 
(1385/12/09به استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک) به شرح ذیل اقدام نموده 

/...است
همکف بمساحت110.66مترمربع شامل دو واحد مسکونی  بمساحت 110.66مترمربع با راه -1

/... دسترس مجزا
/... طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 103.95مترمربع-2

/...داراي دوواحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
/...داخل تراکم  بمساحت96مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت118.61مترمربع-4

/...سطح اشغال مورد استفاده در همکف92درصد-5
/...عدم رعایت عرض دو متر حیاط خلوت بمساحت15.04مترمربع-6

برابرطرح تفصیلی جدید در کاربري مسکونی قراردارد...الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندس حسین یگانه بررسی ولحاظ 
گردید.../برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 18.24مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی 
میباشد/ضنآ داراي راي بدوي ماده صد بشماره راي5/99/8590مورخه1399/05/04حکم به 
قلع بنا میباشد.../پیرو تصمیم کمسیون محترم بشماره راي5/99/9803مورخه1399/09/22
/مورد بررسی ولحاظ گردید..../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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  با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

102,672,000(یکصد و  دو میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.52  2
 

1800000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/09 5/99/10196 بدوي جاده الکان 
- مجتمع 
پارس خزر

5-2-10139-13-1-0-0 45

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت عرصه و اعیان  
خانه به مساحت 64.83 متر مربع  می باشد...که داراي بالمانع شماره 680391 تاریخ 

1395/06/07 می باشد و پس از آن اقدام به توسعه بنا در همکف و احداث فضاي بهار خواب 
با سازه چوبی نموده است ، وضع موجود برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس رضا تقی 
زاده زیربناي همکف به مساحت 72.15 مترمربع و بهارخواب به مساحت 22.98 مترمربع که 
داراي تخلف ساختمانی به مساحت 5.54 مترمربع در همکف و به مساحت 22.98 مترمربع 
در طبقه اول می باشد..حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر موقعیت مکانی را 

دارند..مراتب جهت دستور مقضی به حضور تقدیم می گرددر1399/09/12
با توجه به اینکه تراکم اعطایی مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهردایها 

نمی باشد لذا غیر قابل طرح بوده و به رد آن اظهار نظر میگردد.
ردتخلف 109.56  0

 
3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/11/27 5/99/10204 بدوي بلوار باهنر 

- زمین هاي 
دادگستري

5-1-10075-20-1-0-0 46

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 785,332,800(هفتصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  سیصد و  سی و  
دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 77.91  3
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه   
شماره 71  تاریخ 96/12/12 با زیربناي کل 391.89 مترمربع می باشد...گزارش خالف بر 
اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس کاوه قلندري شمامی با زیربناي 

:کل 469.80 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.58 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 49.74 متر مربع (اضافه بنا هر طبقه 16.58 .2
مترمربع)

اضافه با در طبقه زیرشیروانی به مساحت 11.59 مترمربع.3
مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 109.56 متر مربع.4

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا  اقدام به احداث آسانسور نموده که در نقشه 
هاي زمان پروانه نمی باشد ... ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري  و در زمان 
پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود قابل بررسی خواهد بود ... مراتب 

جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/11/12

46

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 428,220,000(چهارصد و  بیست 

و  هشت میلیون و  دویست و  بیست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 31.72  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/13 5/99/10207 بدوي بلوار امام - 
رسا

5-1-10273-34-1-0-0 47

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت داراي پروانه #
احداث بنا  شماره  5/98/89 در تاریخ 1398/04/02 با زیربناي کل 799.66 مترمربع می 
باشد...گزارش خالف کمتر از 5 درصد  بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر 
مهندس شهرام شریفی هشجین  با زیربناي کل 831.38 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می 

:گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 1.12 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 29.44 متر مربع ( اضافه بنا هر طبقه 7.36 -2
مترمربع )

 اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 1.16 مترمربع-4
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 52.78 درصد بوده و سطح اشغال وضع --
موجود  55.74 درصد می باشد.(به میزان 2.96 درصد بیش از سطح اشغال مجاز همکف)
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت درهفت  واحد --
مسکونی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد....برابر خط پروژه شماره 511 عقب نشینی 
ندارد ... ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري و هرگونه مغایرت  در زمان 
پایانکار  قابل بررسی مجدد خواهد بود... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

گردد. /ر1399/11/27

47

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 1.50 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 442,562,400(چهارصد و  چهل و  دو میلیون و  پانصد و  شصت و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 87.81  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/10 5/99/10222 بدوي بلوار باهنر 
- زمینهاي 
دادگستري

5-1-10208-69-1-0-0 48

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 

264,465,600(دویست و  شصت و  چهار میلیون و  چهارصد و  شصت و  پنج هزار و  
ششصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 157.42  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما به استحضار می رساند ملک ساختمانی در حال احداث، در مرحله سفت کاري ، 
داراي پروانه احداث بنا به شماره 5/98/120 به تاریخ صدور 98/05/23  به صورت 4 طبقه در 
4 واحد مسکونی بر روي پیلوت و با زیربناي کل 494.67 مترمربع بوده که در زمان اجرا 
بصورت 4 طبقه در 4 واحد مسکونی  بر روي یک باب مغازه دو دهانه اجرا گردیده است . 
میزان تخلف ساختمانی براساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس رامین واله با 

:زیربناي کل 582.48 مترمربع به شرح ذیل تقدیم می گردد
 اضافه بنا در همکف 9.65 مترمربع -1

تبدیل پیلوت به یک باب مغازه دو دهانه به مساحت 24 مترمربع با ارتفاع مفید 3 متر -2
اضافه بنا در طبقات ا الی 4 ، هر طبقه به مساحت 19.15 مترمربع جمعا به مساحت 76.6  -3

 مترمربع
 اضافه بنا در زیرشیروانی 1.56 مترمربع -4

اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 157.42 متر مربع  ( به مساحت 0.53 متر -5
مربع در همکف و به مساحت 94.96 متر مربع در طبقات   جمعا به مساحت  95.49 متر مربع 

 به عنوان تخلف ساختمانی (تخطی از تبصره مذکور) محسوب می گردد. .)
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50.27  درصد بوده و سطح اشغال وضع -6
موجود 60.25 درصد می باشد.(به میزان 9.98 درصد بیش از سطح اشغال مجاز همکف)

ساختمان احداثی داراي یک باب کسري پارکینگ تجاري می باشد و برابر خط پروژه  -7
شماره 511 فاقد عقب نشینی می باشد. ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و 
نازکاري و هرگونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود. مراتب جهت 

#دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/11/30

48

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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-242425 مورخ 99/12/06 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 25,460,300(بیست و  پنج میلیون و  چهارصد و  شصت هزار و  

سیصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 82.13  0.1
 

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

کاربري مربوطه

1399/12/11 5/99/10226 بدوي جاده الکان 
-خیابان آقا 
سید 
ابراهیم 
-کوچه 
آزادگان 
-کوچه 
آزادگان 
-فرعی دوم 
سمت راست

 

5-2-10223-30-1-0-0 49

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 29,062,500(بیست و  نه میلیون و  

شصت و  دو هزار و  پانصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 6.25  1.5
 

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

کاربري مربوطه

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5  ماده صد 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 نماید. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس فروش نامه عادي ارائه شده توسط متقاضی  قطعه زمین 
نسقی  به مساحت  248 مترمربع و برابر نقشه برداري ممهور به مهر  مهندس رامین واله 
وضع موجود عرصه به مساحت 218.65 مترمربع مشتمل بر اعیان ویالیی بدون مجوز با 
زیربناي 82.13 مترمربع و انباري جداساز به مساحت 6.25 مترمربع احداثی سال 1398 
(برابر فیش برق پیوست ) ...برابر خط پروژه شماره 521  عقب نشینی ندارد ، برابر شیت 
قرار دارد و برابر ضوابط کال داخل تراکم می باشد...داراي یک واحد   R111 شهري در پهنه
کسري پارکینگ مسکونی می باشد...با توجه به وجود پنجره و نورگیر در ضلع شمالی ، 
شرقی و غربی عرض حداقل 2 متري حیاط خلوت با توجه به جانمایی ملک رعایت نمی 
گردد....حالیه متقاضی درخواست حفاري شرکت گاز به طول 3 متر خاکی به عرض 45 
#سانتیمتر را دارند...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.1399/10/21/ر

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 89,255,200(هشتاد و  نه میلیون و  دویست و  پنجاه و  
پنج هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد

جریمه 287.92  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/06 5/99/10230 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
دلیري

5-1-10231-11-1-0-0 50

در خصوص اعتراض نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، صرفنظر از اینکه رأي اصداري مذکور 

طبق موازین قانونی صادر گردیده است. اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
بابت بناي مسکونی مازاد بر تراکم ، ضمن نقض راي بدوي و تقلیل جریمه از ضریب  

1.75 به 1.25 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  761,825,000(هفتصد و 
 شصت و  یک میلیون و  هشتصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.

جریمه 196.6  1.25
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 151.45مترمربع بصورت سه 
طبقه روي پیلوت سه واحد مسکونی بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی (عملیات ساختمانی 

/...در مرحله سفت قراردارد)با قدمت یکسال به شرح ذیل اقدام نموده است
/... همکف بمساحت 121.13مترمربع بصورت پیلوت-1

/... طبقه اول ، دوم و سوم شامل سه واحد مسکونی بمساحت 369.39مترمربع-2
/...فاقد کسري پارکینگ میباشد-3

/...سطح اشغال مورد استفاده در همکف80درصد-4
/...داخل تراکم  بمساحت287.92مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت196.6مترمربع-5
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد..../ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511 فاقد 
عقب نشینی میباشد....الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي 
مالک ممهور به مهرمهندسفرامرزنژادقاسم بشماره نظام0087-600-11بررسی ولحاظ 
گردید..../پیرو تصمیم کمسیون محترم بشماره راي5/99/9109مورخه1399/07/22بررسی 
ولحاظ گردید.../پیرو تصمیم کمسیون محترم به شماره راي5/99/9915مورخه1399/10/08
/مورد بررسی ولحاظ گردید.../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 ضریب2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,820,745,000(یک میلیارد و  هشتصد و  بیست میلیون و  هفتصد و  
چهل و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 134.87  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/02 5/99/10233 بدوي کیلومتر4
جاده 

الکان-زمین
هاي شرکت 
برق

5-2-10071-9-1-0-0 51

با توجه به اینکه تراکم اعطایی مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
نمیگردد لذا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 95.49  0
 

5400000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت داراي پروانه 
احداث بنا  شماره  5/98/89 در تاریخ 1398/04/02 با زیربناي کل 687.89 مترمربع می 
باشد...گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس  رامین واله 

:با زیربناي کل 800.17 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 18.27 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 116.60 متر مربع ( اضافه بنا هر طبقه 29.15 -2
مترمربع )

 اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 95.49 متر مربع-3
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50.27  درصد بوده و سطح اشغال وضع --
موجود 63.90 درصد می باشد.(به میزان 13.63  درصد بیش از سطح اشغال مجاز همکف)

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در چهار واحد --
مسکونی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد....برابر خط پروژه شماره 521 عقب نشینی 
ندارد ...داراي کاهش زیربنا در طبقه زیرشبروانی می باشد ،  ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها 
پس از کف سازي و نازکاري و هرگونه مغایرت  در زمان پایانکار  قابل بررسی مجدد خواهد 

بود... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/11/14
در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 

نشینی
9.52  0

 
3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/02 5/99/10235 بدوي جاده الکان 

جنب سایه 
4

5-2-10415-6-1-0-0 52

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 230570 مورخ 
99/11/21 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  11,160,000(یازده میلیون و  یکصد و  شصت 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 36  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/02 5/99/10235 بدوي جاده الکان 
جنب سایه 

4

5-2-10415-6-1-0-0 52

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  

93,000,000(نود و  سه میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 30  1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازذیذ شده ساختمان احداثی یک طبقه بر روي پیلوت و همکف بصورت یک  
باب مغازه به مساحت 18 متر مربع و همچنین بصورت سوییت با کل زیر بناي 126متر مربع بر 
روي عرصه نسقی به مساحت 60 متر مربع با مصالح بتونی در مرحله بهره برداري و با قدمت 
سال ساخت 1396 که تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد......(الزم بذکر است که از بابت 
احداث اعیان مسکونی بمساحت 60 متر مربع در همکف دارایراي کمیسیون بشماره 16573 

مورخ 1389/8/20 مبنی بر جریمه میباشد )
 تبدیل انباري در همکف به مغازه بمساحت 18 متر مربع-1

احداث بنا در طبقه اول به مساحت  66 متر مربع که از این مقدار بسطح 6 متر مربع  -2
 بصورت کنسول غیر مجاز به طرف معبر میباشد

داري 1 واحد کسري پارکینگ تجاري  میباشد -3
مجموع کل زیر بناي داخل تراکم (در طبقه اول ) بسطح 36 متر مربع داخل تراکم و  -5

.بسطح 24 متر مربع خارج تراکم میباشد
کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 521  به مساحت 9.52

متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري میباشد
مراتب جهت هر گونه دستور تقدیم میگردد.الف

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/7284 مورخ 1398/07/30 اعالم میدارد گزارش 
 .. فوق بر اساس نقشه ارائه شده از مالک میباشد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 کارشناس منتخب (به شماره نظریه 
246808 مورخ 99/12/12 ثبت اتوماسیون اداري) مالحضه میگردد بناي مورد نظر در 
سال 1347 احداث گردیده است، به لحاظ عدم ضرورت قلع بنا و نظر به موقعیت ملک، 
به استناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها با اعمال ضریب 4 برابرارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 5,580,804,600(پنج میلیارد و  پانصد و  هشتاد میلیون و  

هشتصد و  چهار هزار و  ششصد) ریال صادر می گردد. 

جریمه 39862.89  4
 

35000  , 1347 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/12/20 5/99/10241 بدوي شرکت 
صنعتی 
پارس خزر 
- بلوار امام 
خمینی

5-1-10151-60-1-0-0 53

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک تعرفه شده ( شرکت صنعتی پارس خزر ) بازدید بعمل آمده بر اساس 
مدارك  نقشه برداري ارائه شده به صورت یک قطعه زمین به مساحت 73263.47 مترمربع  ، 
داراي اعیانات بدون مجوز به صورت سوله و بارانداز و انبار و اداري و ساختمانهاي مرتبط با 
آنها می باشد که با اسکلت فلزي احداث شده اند. قدمت بنا هاي احداثی سال 1347 (تاریخ 
تأسیس 1347/11/21) و عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . با عنایت به 
نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت 

: گرفته به شرح زیر گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به صورت چند دهنه سوله فلزي جمعاً با  - 1

.زیربناي 28965.27 مترمربع
احداث بناي بدون مجوز در طبقات همکف و اول و دوم به صورت ساختمان هاي اداري و  - 2
انبار و تاسیسات و سایر ساختمانهاي جانبی مورد نیاز شرکت صنعتی پارس خزر با اسکلت 

.فلزي جمعاً با زیربناي 6714 مترمربع
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به صورت سایبان و باراندازهاي مورد نیاز  - 3
.شرکت صنعتی پارس خزر با اسکلت فلزي جمعاً با زیربناي 2079.09 مترمربع

کل اعیانات احداثی داخل تراکم می باشند . سطح اشغال استفاده شده در همکف حدود 
49.56 درصد می باشد . در حال حاضر از کل مجموعه به عنوان کارخانه تولیدي لوازم خانگی 
پارس خزر بهره برداري می گردد . با عنایت به قدمت بنا و مساحت عرصه تعداد پارکینگ 
مورد نیاز در محوطه به صورت روباز تامین می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 به مساحت 
حدود 2104.53 مترمربع در تعریض معابر 10و51 متري واقع می گردد که از این مقدار به 
مساحت تقریبی 515.16 مترمربع از اعیانات احداثی و به مساحت تقریبی 1589.37 مترمربع 
از عرصه در تعریض می باشند . باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی جدید شهر رشت در 
(طرح امکانسنجی با اولویت خدمات فرامنطقه اي) واقع می گردد . داراي دو  S211 کد پهنه
استخر جمعاً با مساحت 90.90 مترمربع می باشد که چون روباز بوده در کا ربریها نیامده است 
. الزم به ذکر است که با توجه به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 5/98/8172 مورخه 
1398/10/10 و ارائه نقشه برداري در مورخه 1399/11/26 توسط شرکت پارس خزر و با عنایت 
به ابالغ طرح تفصیلی جدید رشت ، کل گزارش و تحلیل تعیین خالف به روز رسانی شده 
#است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد . ن-1399/11/28

53

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 رضا سیرتی موضوع گزارش شهرداري منطقه 5 رشت 
مبنی بر احداث یک باب مغازه  بدون مجوز شهرداري به مساحت 43.31 مترمربع، به 

منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 111455 مورخ 99/6/17 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
3652400000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 730,480,000(هفتصد و  سی میلیون و  

چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 43.31  0
 

3300000  , 1398 1399/12/06 بالکن در حد مجاز 5/99/10243 بدوي باهنر - 
میثم2

5-1-10200-12-1-0-0 54

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  2
 

3300000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 5 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 58.19 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 232423 مورخ 99/11/25 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 19,202,700(نوزده میلیون و  دویست و  دو هزار و  هفتصد) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 58.19  0.1
 

3300000  , 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس فروشنامه ارائه شده توسط متقاضی به صورت بناي 
تجاري مسکونی به مساحت عرصه 64/71 مترمربع مشتمل بر یکبابخانه و مغازه با زیربناي 
58/19 مترمربع برابرنقشه هاي معماري ارائه شده از سوي مالک داراي راي جریمه  کمسیون 
ماده صد شماره 17044 تاریخ 83/12/17 می باشد ...حالیه در وضع موجود 1-همکف به 
مساحت 58/19مترمربع شامل یک باب مغازه تجاري به مساحت42مترمربع وبالکن تجاري  
به مساحت 11/31مترمربع با افزایش ارتفاع3/80متر به انضمام راه پله مسکونی به 

مساحت16/19مترمربع میباشد.2-طبقه اول به مساحت58/19مترمربع بصورت یک واحد 
مسکونی بانوع اسکلت فلزي وقدمت یکسال ..../داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 
میباشد..../الزم بذکر بوده از بابت بناي تجاري در همکف به مساحت10مترمربع ومابقی به 
مساحت48/19مترمربع بصورت بناي مسکونی داراي سابقه پرداخت خالف میباشد....بر 
اساس خط پروژه شماره 511 عقب نشینی ندارد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور 

 /تقدیم می گردد...ش

54

حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به موقعیت ملک و اقتضاء جلب نظر هیات 
سه نفره کارشناسان رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا ، قرار ارجاع امر 
به کارشناسان رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 237670 مورخ 
99.12.2 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی 
ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي به استناد 
تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 192,200,000(یکصد و  نود و  دو میلیون و  دویست هزار )  ریال 

صادر و اعالم می گردد . 

جریمه 62  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/04 5/99/10245 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی  
پیام نور  
بعد مجتمع 
کارگاهی

5-1-10197-520-1-0-0 55

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 

77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی بصورت یکباب خانه ویالیی  با زیر بناي 62 متر 
مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 120متر مربع و با مصالح بتنی و با قدمت سال ساخت 

..... 1398 که تخلفات به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 62متر مربع-1

 کل زیر بناي احداثی بصورت خارج تراکم اعالم میگردد -2
 یک باب کسري پارکینگ مسکونی دارد-3

 کاربري ملک در طرح تفصیلی فاقد کاربري بوده و امکان تهیه خط پروژه نمیباشد
 مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

55

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

معامالتی ساختمان بمبلغ 186,609,000(یکصد و  هشتاد و  شش میلیون و  ششصد و  
نه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.01  3
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/18 5/99/10248 بدوي شرکت 
مهندسین 
دهکده گیل 
 روبروي 
کارخانه 
چینی 
سازي

5-2-10350-90-1-0-0 56

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري  داراي پروانه 
احداث بنا  شماره  5/97/100 در تاریخ 1397/09/24 با زیربناي کل 262.19 مترمربع می 
باشد...گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس  ناصري 

:گرگون با زیربناي کل 295.20 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می گردد
احداث طبقه زیرزمین به مساحت 16.72 مترمربع-1
 اضافه بنا در همکف به مساحت  12.37 مترمربع-2
 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 3.92 مترمربع-3

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 46.43 درصد بوده و سطح اشغال وضع --
موجود 50.56 درصد می باشد.(به میزان 4.13 درصد بیش از سطح اشغال مجاز همکف)

کسري پارکینگ ندارد....برابر خط پروژه شماره 521 عقب نشینی ندارد ...  ضمنا ارتفاع  --
پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري و هرگونه مغایرت  در زمان پایانکار  قابل بررسی 

مجدد خواهد بود... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/12/03

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تراکم اعطایی مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
نمیگردد لذا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 111.44  0
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/12/18 5/99/10249 بدوي امام خمینی 
- فرشته

5-1-10162-22-1-0-0 57

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 1,992,816,000(یک میلیارد و  نهصد و  نود و  دو میلیون و  هشتصد و 
 شانزده هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 197.7  3
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت داراي پروانه 
احداث بنا  شماره  5/98/91 در تاریخ 1398/04/02 با زیربناي کل 518.76 مترمربع می 
باشد...گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس  محمد 

:حاتمی با زیربناي کل 757.80 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 37.82 مترمربع-1

 تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت هاي 24.80 و 18.07 مترمربع-2
اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 151.28 متر مربع ( اضافه بنا هر طبقه 37.82 -2

مترمربع )
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید مسکونی به مساحت 8.60 مترمربع-3

  اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 111.44 متر مربع-4
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 46.50 درصد بوده و سطح اشغال وضع  ***
موجود 78.55 درصد می باشد.(به میزان 32.05 درصد بیش از سطح اشغال مجاز همکف)
عملیات ساختمانی در مرحله سفت کاري و دیوارچنی قرار دارد.....دو واحد کسري  ***
پارکینگ تجاري دارد....برابر خط پروژه شماره 511 عقب نشینی رعایت گردید ...  ضمنا 
ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري و هرگونه مغایرت  در زمان پایانکار  قابل 
بررسی مجدد خواهد بود... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. 

/ر1399/12/03

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 39.95 3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/04 5/99/10253 بدوي جاده الکان 
-کوچه 
غالم نیا 
-چهارراه 
اول سمت 
چپ -جاده 
خاکی فرعی 
دوم سمت 
راست ملک 
اول سمت 
چپ

5-2-10093-54-1-0-0 58

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بهمراه مامور تخلفات ساختمانی بناي احداث شده بصورت یک 
واحد اطاق  بدون مجوز و با مصالح بتنی و با کل زیر بنا بمساحت 20متر مربع بر روي عرصه 
نسقی بمساحت 300متر مربع با قدمت سال ساخت 1398 میباشد که تخلفات شهرسازي به 

...... شرح زیر میباشد

 احداث بنا در همکف بسطح 20متر مربع-1
زیر بناي داخل تراکم 20متر مربع و خارج تراکم ندارد

کاربري ملک در طح قدیم مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 521 بسطح 19.5 متر مربع از 
 عرصه در تعریض کوچه 10 متري میباشد

 (مسکونی سه طبقه روي پیلوت ) میباشد R121 الزم بذکر است کاربري ملک در طر جدید
گزارش فوق بصورت تقریبی بوده و پس از ارایه مدارك و مستندات از سوي متقاضی مجددا 

قابل بررسی میباشد الف

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 5.46 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا پنجم 
هر یک به مساحت 2.36 مترمربع،  عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 
26.6 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 7.19 مترمربع، اضافه بناي 

زیرشیروانی 6.96 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 389,827,200(سیصد و  هشتاد و  نه میلیون و  

هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 58.01  2
 

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

1399/12/16 5/99/10255 بدوي بیانی-خیابا
ن شالیزار

5-1-10154-58-1-0-0 59

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از هشت به نه واحد با توجه به تأمین 
تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد و راي به ابقاء نه واحد 

مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/139 مورخه 1398/07/13 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت 
با 8 واحد مسکونی و با زیربناي کل 1125.26 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس کاوه قلندري شمامی تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

: تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 5.46 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ - 1
اضافه بنا به مساحت 2.36 مترمربع در هر یک از طبقات 1 تا 5 جمعاً به مساحت 11.80  - 2

. مترمربع
. عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 26.60 مترمربع - 3

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات 1 تا 5  جمعاً به  - 4
مساحت 7.19 مترمربع .( طبقات 1 و 2 و 3 هر طبقه 1.72 مترمربع - طبقه 4 0.63 مترمربع - 

.طبقه 5 1.40 مترمربع )
. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 6.96 مترمربع - 5

افزایش تعداد واحد هاي مسکونی یک واحد ( طبقه 4 از یک واحد به دو واحد تبدیل  - 6
.شد)

سطح اشغال استفاده شده در همکف با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان 65.65 درصد 
می باشد . افزایش بناي فوق کمتر از 5 درصد بوده و به صورت همزمانساز می باشد . با 
عنایت به پی نوشت مسئول محترم خط پرژه در ذیل شیت شهري و بر اساس پروانه صادره 
عقب نشینی ندارد . کفسازي طبقه همکف انجام نشده و درب هاي ماشین رو نصب نشده 
است . نقشه هاي معماري بنا تغییر نموده است . 9 واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تأمین 
می گرد . 5 واحد پارکینگ بدون تزاحم و 4 واحد پارکینگ با تزاحم در همکف تامین می 
گردد . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار هر گونه مغایرت قابل بررسی مجدد 
خواه بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت 

#صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.ن-99/12/02
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

 نظر به اینکه عدم رعایت حیاط خلوت سراسري با توجه به جریمه کلی  موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف  0
 

3300000  , 1399 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/12/05 5/99/10256 بدوي جاده سنگر 
-صنوبر28
-اولین 
فرعی سمت 
چپ سوله 
 آهنی

5-3-10078-79-1-0-0 60

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.11  0
 

3300000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
234409مورخ 99/11/27کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 18871766666 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 3,774,353,333(سه میلیارد و  هفتصد و  هفتاد و  چهار 
میلیون و  سیصد و  پنجاه و  سه هزار و  سیصد و  سی و  سه) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 415.15  0
 

3300000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 660,000,000(ششصد و  شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

3300000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 199.04مترمربع بااعیان بصورت 

انبار تجاري در همکف به مساحت199.04مترمربع../نیم طبقه اول بصورت بالکن 
بمساحت167.75مترمربع.../نیم طبقه دوم بصورت بالکن بمساحت48.36مترمربع.../ کآل 
خارج از تراکم بانوع اسکلت  فلزي  ومصالح بلوکی با ارتفاع 6.40مترقدمت یکسال پوشش 
/...صددرصد زمین اقدام نموده است.../داراي چهار واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد
برابرطرح تفصیلی در کاربري صنایع مواد غذایی ودارویی قراردارد.../برابرخط پروژ ه پیوست 
حدودآ بمساحت1/11مترمربع داراي عقب نشینی از اعیان میباشد.../الزم بذکر بوده مقادیر 
فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندس رامین واله لحاظ 

/گردید.../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش
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شرح راي نوع راي  ضریب 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 ماتک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 4,918,455,000(چهار میلیارد و  نهصد و  هجده میلیون و  چهارصد و 
 پنجاه و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.در خصوص 
افزایش تعداد واحد مسکونی از پنج به هفت 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 7 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

جریمه 364.33  2.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/13 5/99/10262 بدوي جاده الکان 
- کوي 
کارمندان 
دادگستري 
- کوچه 
شهید 
پوراسماعیل
ي

5-2-10012-4-1-0-0 61

با توجه به اینکه تراکم اعطایی مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
نمیگردد لذا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 120.59  0
 

5400000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله  سفت کاري داراي پروانه 
احداث بنا  شماره  5/99/82 در تاریخ 1399/06/06 با زیربناي کل 776.94 مترمربع می 
باشد...گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس  حامد 
:صفائی چکوسري  با زیربناي کل 1133.59 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می گردد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 65.04 مترمربع-1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 284.16 متر مربع ( اضافه بنا هر طبقه 71.04 -2

مترمربع )
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید مسکونی در طبقات  1  الی 3 به مساحت 7.68 مترمربع-3

اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 7.45 مترمربع-4
اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7  به مساحت 1.68 متر مربع در همکف و به مساحت -5

118.91 متر مربع در طبقات   جمعا به مساحت  120.59 متر مربع
سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 50.70 درصد بوده و سطح اشغال وضع ***
  موجود 80.91 درصد می باشد.(به میزان 30.21 درصد بیش از سطح اشغال مجاز همکف)
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در پنج واحد ***
مسکونی بوده که در زمان اجرا به صورت 4  طبقه در 7  واحد مسکونی اجرا گردیده و داراي 
افزایش 2 واحدي می باشد ...  پارکینگ تامین می گردد....برابر خط پروژه شماره 521 عقب 
نشینی ندارد ...  ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري و  همچنین وجود 
هرگونه مغایرت  در زمان پایانکار  قابل بررسی مجدد خواهد بود... مراتب جهت دستور 

مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/11/14
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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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه 5  رشت مبنی بر 
احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجاز، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 4,006,800(چهار میلیون و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 89.04  0.5
 

90000  , 1372 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/20 5/99/10265 تجدید 
نظر

ج الکان 
? دادگستر

5-2-10017-3-1-0-0 62

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

8.97 90000  , 1372 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند  ارائه شده به صورت یک قطعه زمین فاقد 
پروانه  به مساحت عرصه 268مترمربع و در وضع موجود برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور 
به مهر آقاي مهندس سامان کامل سنکده  به مساحت 268 مترمربع  مشتمل بر ساختمان 
:ویالیی  با مصالح اجري احداثی سال 1372 (طبق فیش برق ) به شرح ذیل نموده است

همکف  به مساحت 76.54  مترمربع  بصورت مسکونی-1
 برابر ضوابط کال  خارج تراکم میباشد-2

یک باب پارکینگ در حیاط تامین میگردکه به مساحت 12.5 متر مربع بصورت بار انداز -3
میباشد

بر اساس خط پروژه شماره 521 به مساحت 8.97 متر مربع   که به مساحت 7.06 مترمربع  .... 
از اعیان و به مساحت 1.91 متر مربع از عرصه  در تعریض معبر 8 متري قرار دارد و مابقی  به 
مساحت 6.26 متر مربع در حریم 20 متري رودخانه میباشد ضمنا ملک فوق به مساحت 
311و قسمتی G  4.48  متر مربع با ملک هاي مجاور تداخل دارد.برابر  طرح تفضیلی  در پهنه
قرار دارد  و زمان ساخت برابر طرح تفضیلی قدیم در کاربري مسکونی با  R131 در کاربري
#تراکم متوسط   قرار دارد. مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد/پ
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شرح راي 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 پنج 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 215,140,000(دویست و  پانزده میلیون و  یکصد و  چهل هزار ) ریال صادر و 

اعالم می دارد.

جریمه 69.4  1
 

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

کاربري مربوطه

1399/12/12 5/99/10266 بدوي بلوار شیون 
فومنی 
خیابان گلها 
کوچه گلها 
یازدهم 
سومین 
ساختمان 
سمت راست

 

5-2-10704-16-1-0-0 63

با توجه به 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  , 1393 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص گزارش شهرداري منطقه – رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 69.40 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 245141 مورخ 99/12/10 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 21,514,000(بیست و  یک میلیون و  پانصد و  چهارده هزار ) ریال 

محکوم و اعالم میدارد

جریمه 69.4  0.1
 

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

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده بر اساس فروشنامه ارائه داده شده توسط متقاضی یکقطعه زمین 
نسقی به مساحتا 78 متر رمبع میباشد که مالک بدون مجوز و به صورت خالف ساز اقدام به 
احداث بنا به صورت دو طبقه و بر اساس نقشه هاي معماري ارائه داده شده همکف به 
مساحت 75.90 متر مربع در یکو.احد مسکونی و طبقه اول به مساحت 75.90 متر مربع در 
یک واحد مسکونی با مصالح  بتونی و قدمت ساخت سال 1393  بر اساس  فیش برق 

میباشد...داراي دو باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد....به مساحت 69.4 متر مربع خارج 
از تراکم و به مساحت 82.4 متر مربع داخل تراکم میباشد.....بر اساس طرح  ابالغی جدید در 
(حداکثر دو طبقه بر روي پیلوت) قرار دارد...در خصوص   R111 کاربري مسکونی با کد پهنه
عقب نشینی به دلیل نسقی بودن  امکان تهیه خط پروژه امکانپذیر نمیباشد. عرض معبر 
#موجود 6 متر میباشد......مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 8.28 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم هر یک به مساحت 18.43 مترمربع، اضافه بناي طبقه پنجم به مساحت 44.26 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 5.51 مترمربع، اضافه بناي 

زیرشیروانی به مساحت 9.77 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 951,148,800(نهصد و  پنجاه 
و  یک میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 141.54  2
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/12/11 5/99/10271 بدوي بیانی-خیابا
ن شالیزار

5-1-10154-62-1-0-0 64

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 465,477,600(چهارصد و  شصت و  
پنج میلیون و  چهارصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 277.07  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره  152 در تاریخ 98/08/13 میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده 

:شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه به شرح ذیل تقدیم میگردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 8.28 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقه 1 الی 4 در هر طبقه 18.43 متر مربع کال به مساحت 73.72 متر مربع.2
اضافه بنا در طبقه  5 به مساحت 44.26 متر مربع که از این مقدار به مساحت 25.83 متر .3

مربع  صورت عدم رعایت 2 متر عقب سازي  میباشد
 کاهش راه پله و تبدیل به بناي مفید مسکونی به مساحت 5.51 متر مربع.4

مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه (تبصره 7) به مساحت 277.07  متر مربع.5
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 9.77 متر مربع.6

ضمنا کلیه مترازها در زمان پایانکار و جانمایی پارکینگ ها بعد از کفسازي در صورت مغایرت 
#قابل بررسی مجدد خواهد ...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ك

.در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم تحلیل خالف اصالح  شد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 15.16 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

سوم هر یک به مساحت 19.21 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
در همکف به مساحت 11.37 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 565,555,200(پانصد و  شصت 
و  پنج میلیون و  پانصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 84.16  2
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/12/09 5/99/10273 بدوي ج الکان 
زمینهاي 
تعاون سپاه

5-2-10173-32-1-0-0 65

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 60,093,600(شصت میلیون و  نود و  

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

جریمه 35.77  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت داراي پروانه 
احداث بنا  شماره  5/99/49 در تاریخ 1399/04/29 با زیربناي کل 373.33 مترمربع می 
باشد...گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس  حسین 

:یگانه  به شرح ذیل تقدیم می گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 15.16 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 57.63 متر مربع ( اضافه بنا هر طبقه 2-19.21
مترمربع )

تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید مسکونی در طبقات 1 الی 3 به مساحت 3-11.37
  اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 35.77متر مربع-4

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 48.40درصد بوده و سطح اشغال وضع --
موجود 65.91 درصد می باشد.(به میزان 17.51 درصد بیش از سطح اشغال مجاز همکف)

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد --
مسکونی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد....برابر خط پروژه شماره 521 عقب نشینی 
ندارد ...،عملیات ساختمانی در مرحله سقف و اسکلت می باشد و سربندي و فضاي  

زیرشیروانی اجرا نشده است .....  ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري و 
هرگونه مغایرت  در زمان پایانکار  قابل بررسی مجدد خواهد بود... مراتب جهت دستور 

مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/12/04

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 30.42 مترمربع، اضافه بناي طبقات، هر یک به مساحت 41.05 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت جمعاً به مساحت 1.35 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري 
فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2.5  به  2 برابر ارزش 

معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  1,673,136,000(یک میلیارد و  ششصد و  هفتاد 
و  سه میلیون و  یکصد و  سی و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 154.92  2
 

5400000  , 1399 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/12/18 5/99/10278 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی-کو
چه فرشته 
-فرعی بهار 

2

5-1-10151-142-1-0-0 66

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 160,704,000(یکصد و  

شصت میلیون و  هفتصد و  چهار هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 59.52  0.5
 

5400000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره188مورخ 
1398/11/30 در 3 طبقه 3  واحد مسکونی و با زیر بناي 438.08 متر مربع میباشد . که 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
.... توسط مالک ممهور به مهر مهندس علی انصار دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 30.42 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 123.15متر مربع (در هر طبقه 41.05 متر مربع )-2
(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 1.35متر مربع که در هر طبقه بسطح 0.45متر مربع 

میباشد )
 بسطح 5.65 متر مربع کاهش زیربنا در زیرشیروانی نسبت به پروانه دارد-4

الزم بذکر است باتوجه به اینکه خالف ساختمانی بیشتر از 5% زیربناي پروانه ساختمانی 
میباشد و باعنایت به اینکه مالک در زمان صدور پروانه از تبصره 7 بند 19 کمیسیون ماده 
پنج مبنی بر تراکم اعطایی بسطح59.52 متر مربع استفاده نموده است ..حالیه باتوجه به 
تخلف صورت گرفته برابر بند مذکور کل زیربناي اعطایی بصورت تخلف به کمیسیون ماده 

.. صد گزارش میگردد
رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما در 

 . زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد

66

با عنایت به دادنامه دیوان عدالت اداري و نظریه کارشناس رسمی به شماره 232416 
مورخ 99/11/25 ، در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر 
احداث بناي بدون مجوز مسکونی  به مساحت 99/38 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 2/5برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 770,195,000(هفتصد و  هفتاد میلیون و  یکصد و  نود و  پنج 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد..  در مورد  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 99.38  2.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/09 5/99/10279 رسیدگ
ي 
 مجدد

کوي شهید 
حبیب زاده 
سمت چپ 
کوچه دوم

5-2-66313-16-1-0-0 67

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی یک طبقه روي پیلوت  در یک واحد مسکونی با 
کل زیر بناي 99.38متر مربع   بر روي عرصه نسقی به مساحت 54.35 متر مربع با مصالح 
بتونی در مرحله نازك کاري و با قدمت سال ساخت 1396که تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

......میباشد
 احداث بنا در همکف به مساحت  49.69متر مربع -1

 احداث بنا در طبقه اول به مساحت 49.69متر مربع -2
الزم بذکر است که ارتغاع پیلوت بیش از 3 متر می یباشد ا

با توجه به اینکه ملک در محدوده فاقد کاربري میباشد لذا کل زیر بناي احداثی به مساحت 
99.38 متر مربع بصورت خارج تراکم گزارش میگردد و همچنین امکان تهیه خط پروژه 

.نمیباشد
.مراتب جهت هر گونه دستور تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8052 مورخ 1398/09/23 اعالم میدارد . گزارش 
 . فوق بر اساس نقشه و مدارك ارائه شده از سوي مالک میباشد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9669 مورخ 1399/08/19 اعالم میدارد  عملیات 
ساختمانی پس از آخرین گزارش پیشرفت نداشته و در مرحله ي نازك کاري میباشد  لذا  
باتوجه  به  فرصت داده شده از سوي کمیسیون محترم مالک نسبت به کاهش ارتفاع پیلوت 
با مصالح ساختمانی اقدام نموده اند و ارتفاع پیلوت از 3.2 به  2.40 کاهش یافته است 

.....  ...مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

67

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص افزایش واحد، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا عینا تایید می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/12/09 5/99/10280 تجدید 
نظر

جاده تهران 
- زمینهاي 
جانبازان

5-1-10261-27-1-0-0 68

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا عینا تایید می گردد.

ردتخلف 151.63  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 1.5 برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي مبلغ 
559,692,000(پانصد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  نود و  دو هزار )  ریال نتیجتاً 

تائید می نماید.

جریمه 111.05  1.5
 

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

1399/12/09 5/99/10280 تجدید 
نظر

جاده تهران 
- زمینهاي 
جانبازان

5-1-10261-27-1-0-0 68

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/156 مورخه 1398/08/22 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت 
با 3 واحد مسکونی و با زیربناي کل 489.89 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس کاوه قلندري شمامی تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

: تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 25.71 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا به مساحت 17.28 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت  - 2
. 69.12 مترمربع

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 14.26 مترمربع - 3
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت 0.49 مترمربع در هر  - 4

. یک از طبقات اول تا چهرم جمعاً به مساحت 1.96 مترمربع
. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه (تبصره 7) به مساحت 151.63 مترمربع - 5

. افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد - 6
سطح اشغال استفاده شده در همکف با احتساب فضاي راه پله و آسانسور 78.20 درصد می 
باشد . تعداد 4 واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می گردد . با عنایت به احداث سه 
واحد انباري با مساحت بیش از 5 متر در طبقه زیر شیروانی در مجموع به مساحت 1.29 
مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست 
عقب نشینی ندارد . در صورت ارائه نقشه برداري با مهر سازمان نظام مهندسی در زمان 
پابانکار کلیه مساحتها و متراژه و تعداد پارکینگ ها قابل بررسی مجدد خواهد بود . حاالیه 
متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

#به حضور تقدیم می گردد .ن-99/11/08

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در 
حوزه استفاده از اراضی تجاري بارعایت اصول فنی و ضوابط شهرسازي  به استناد 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها و با ضریب سه(3) برابر ارزش معامالتی 

ساختمان، متخلف به پرداخت جریمه به مبلغ 1,282,125(یک میلیون و  دویست و  
هشتاد و  دو هزار و  یکصد و  بیست و  پنج)  ریال محکوم می گردد.

جریمه 2.63  3
 

162500  , 1379 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/17 5/99/10290 بدوي رشت جاده 
الکان پل 
طالشان 
نبش کوچه 
 فتحی

5-2-10040-5-1-0-0 69

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  با ضریب یک برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 
1,599,000(یک میلیون و  پانصد و  نود و  نه هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 9.84  1
 

162500  , 1379 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده یک ساختمان دوو اشکوبه  طبق نقشه برداري ارائه شده به 
مساحت زیربناي کلی 186/20 که 13.56 متر از آن بصورت یکباب مغازه در همکف و و مابقی 
بصورت واخد مسکونی در طبقه همکف و اول با قدمت سال 1379 احداث گردیده و از بابت 
موارد فوق داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره  3244 مورخه 1379/5/13 را داشته و 
حالیه با توجه به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه داراي اضافه بنا 
همزمانساز  به مساحت 2/36 براي مغازه و 9/84 براي ملک مسکونی میباشد با توجه به خط 
پروژه پیوستی ممهور به مهر کارشناسی به مساحت  یک متر مربع از اعیان در تعریض عقب 

.نشینی طرح تفضیلی جدید میباشد .مراتب به حضور تقدیم میگردد
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-239959 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 28,075,000(بیست و  هشت میلیون و  هفتاد و  پنج هزار )  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 56.15  0.1
 

5000000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/11 5/99/10295 بدوي بلوار الکان – 
پل تالشان – 
میدان فجر 
– فجر غربی 

– مهر 1

5-2-10206-25-1-0-0 70

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 125,000,000(یکصد و  

بیست و  پنج میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 25  1
 

5000000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف به 
رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

9.25  0
 

5000000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/11 5/99/10295 بدوي بلوار الکان – 
پل تالشان – 
میدان فجر 
– فجر غربی 

– مهر 1

5-2-10206-25-1-0-0 70

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس فروش نامه عادي ارائه شده توسط متقاضی  قطعه زمین 
نسقی   برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس حسین یگانه وضع موجود عرصه مورد 
ادعاي تصرف متقاضی به مساحت 139.72 مترمربع مشتمل بر ساختمان مسکونی ویالیی با 
زیربناي 56.15 مترمربع احداثی سال 1399 با مصالح اسکلت بتنی می باشد ...برابر خط 
پروژه شماره 521  به مساحت 9.25 مترمربع از عرصه وضع موجود در تعریض کوچه 10 متري 
می باشد که حالیه قسمت در تعریض فاقد دیوار و غیر محصور می باشد ...برابر ضوابط کال 
داخل تراکم و داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد  ..مراتب جهت دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد.1399/11/08/ر
در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً   در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

2.48  0
 

70000  , 1369 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/13 5/99/10327 بدوي بلوار امام 
خمینی 

-جنب 18
متري 
کریمپور

5-1-10163-27-1-0-0 71

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
117761 مورخ 99/06/25کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی سه باب  را به مبلغ 129.897.000 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 25,979,400(بیست و  پنج میلیون و  نهصد و  هفتاد و  نه هزار و  
چهارصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 48.11  0
 

70000  , 1369 احداث مغازه بدون مجوز

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

راي به جریمه به مبلغ 7,000,000(هفت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

70000  , 1369 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 مازاد برتراکم  با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 15,260,000(پانزده میلیون و  دویست و  شصت هزار ) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 87.2  2.5
 

70000  , 1369 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/13 5/99/10327 بدوي بلوار امام 
خمینی 

-جنب 18
متري 
کریمپور

5-1-10163-27-1-0-0 71

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و تراکم مجاز 
بارعایت اصول فنی به موجب نظریه کارشناسی بشماره 239955 مورخ 99/12/04 راي 
به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 802,200(هشتصد و  دو هزار و  دویست) ریال صادر 

می گردد.

جریمه 114.6  0.1
 

70000  , 1369 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام در پاسخ به تصمیم  شماره5/98/7948  مورخ 1398/10/07 به استحضار میرساند 
طبق  بازدید بعمل آمده بر اساس مبایعه نامه و نقشه ارائه شده به صورت یک قطعه زمین 
نسقی به مساحت 61.21مترمربع و مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا با اسکلت بتنی در 

 دو طبقه روي تجاري  به شرح ذیل نموده است
احداث بنا در همکف بصورت سه باب مغازه  به مساحت 48.11 مترمربع که   به تفکیک  (   -1
به مساحت هاي 24.74 + 14.68 +  14.18 ) مترمربع با ارتفاع 4 متر  و راه پله 7.6 مترمربع 

با قدمت سال1370(برابر نظریه کارشناس دادگستري)
(. طبقه اول یک واحد مسکونی به مساحت 61.21مترمربع - 2

طبقه دوم یک واحد مسکونی به مساحت 69.71 که از این مقدار به مساحت 8.50 متر -3
مربع کنسول به طرف شارع میباشد

داراي یک  واحد کسري پارکینگ تجاري به مساحت 25 مترمربع و یک واحد کسري  -4
 پارکینگ مسکونی به مساحت 25 مترمربع بر اساس ضوابط قدیم

 داخل تراکم 114.6مترمربع خارج تراکم  78.7  میباشد -5
سطح اشغال مجاز50% و سطح اشغال مورد استفاده 100% میباشد.  برابر خط پروژه شماره 
511  به مساحت حدودا 2.48  متربع داراي عقب نشینی از اعیان می باشد باقیمانده ملک به 
استناد طرح تفضیلی شهر رشت  در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع میگردد. گزارش 
فوق براساس نقشه هاي ارائه شده از سوي مالک می باشد مراتب جهت دستور مقتضی به 

.حضور تقدیم میگردد
براساس تصمیم کمیسیون به شماره راي 5/98/7401  تاریخ 1398/06/25 گزارش اصلح 

گردیده است .ا

71

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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، ضرورتی بر قلع 
بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص داخل تراکم به استناد تبصره چهار ماده صد 

قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
21,165,900(بیست و  یک میلیون و  یکصد و  شصت و  پنج هزار و  نهصد)  ریال صادر 

و اعالم می گردد .

جریمه 100.79  0.1
 

2100000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/16 5/99/10329 بدوي بلوار 
الکان-شهر
ك 

سیداحمدخ
مینی 
انتهاري 
بلوار-روبرو
ي شهرداري 

ناحیه2
منطقه5

5-2-10156-173-1-0-0 72

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده ، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه با اعمال ضریب  1 برابر ارزش معامالتی براي 
مقدار بناي خارج از تراکم ، به مبلغ  96,621,000(نود و  شش میلیون و  ششصد و  

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

جریمه 46.01  1
 

2100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه201.59مترمربع بصورت یک 
واحد مسکونی ویالیی با اعیان134.31مترمربع بانوع اسکلت بلوکی با شناژهاي افقی 

وعمودي ومصالح بلوکی به انضمام سایبان فلزي جهت تامین پارکینگ بمساحت12.5مترمربع 
با قدمت حدودآ یکسال اقدام نموده است.../سطح اشغال مورد استفاده در همکف72
/...درصد.../داخل تراکم  بمساحت100.79مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت46.01مترمربع

111مسکونی(ویالیی) قراردارد...ضمنآ باتوجه به اینکه R برابرطرح تفصیلی جدید در کاربري
ملک مذکور فاقد سند مالکیت میباشد وبراساس طرح تفصیلی جدید معبر ي طراحی 

نگردیده است فلذا امکان تهیه خط پروژه وجود ندارد..../الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندس مرتضی رحیمی برندق به شماره 
نظام11/610/00044مورد بررسی ولحاظ گردید..../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد...ش
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 1.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 13,840,875(سیزده میلیون و  هشتصد و  چهل هزار و  هشتصد و  

هفتاد و  پنج) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 41.01  1.5
 

225000  , 1376 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/13 5/99/10334 بدوي میدان 
توشیبا - 
انتهاي کوي 
بیانی - 
میثم

5-1-10121-10-1-0-0 73

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 240942 مورخ 99/12/04 
مبنی بر تایید استحکام بنا  راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 1,700,325(یک 

میلیون و  هفتصد هزار و  سیصد و  بیست و  پنج) ریال صادر می گردد.

جریمه 75.57  0.1
 

225000  , 1376 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/13 5/99/10334 بدوي میدان 
توشیبا - 
انتهاي کوي 
بیانی - 
میثم

5-1-10121-10-1-0-0 73

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

4.16  0
 

225000  , 1376 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید ملک مورد تعرفه یک ساختمان ویالیی دوبلکس طبق سند به مساحت 85.26 مترمربع که 
که مالک داراي پروانه نمیباشد و قدمت تقریبی ملک سال 1376 با زیربناي کلی 116.58 
مترمربع در منطقه مسکونی و به استناد خط پروژه پیوستی ممهور به مهر کارشناسی به 

.مساحت 4.16 مترمربع از اعیان در تعریض کوچه میباشد
داخل تراکم  75.57
خارج تراکم  41.01

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 267,468,000(دویست و  شصت و  هفت میلیون و  چهارصد و  شصت 
و  هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.76  3
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/20 5/99/10337 بدوي جاده الکان 
- دهکده 
گیل - 10 
متري

5-2-10350-118-1-0-0 74

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله بهره برداري داراي پروانه 
احداث بنا  شماره  5/97/81 در تاریخ 1397/07/18 با زیربناي کل 283.41 مترمربع می 
باشد...گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس  رضا زاده 

:سلطان با زیربناي کل 307.80 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 10.16مترمربع-1

 اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 18.60 متر مربع-2
برابر مدول پروانه به صورت ویالیی تریبلکس به صورت یک واحد مسکونی اجرا ****
گردیده است....عقب نشینی ندارد ...پارکینگ تامین می گردد.... ضمنا ارتفاع پیلوت و 
متراژها پس از کف سازي و نازکاري و هرگونه مغایرت  در زمان پایانکار  قابل بررسی مجدد 

خواهد بود... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/12/12

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 5  رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 

شماره 246588مورخ 96/12/12 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 

3,873,220(سه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  سه هزار و  دویست و  بیست) ریال 
محکوم و اعالم میدارد

جریمه 49.79  0.1
 

960000  , 1399 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/13 5/99/10338 بدوي رشت بلوار 
الکان 
-کوچه 
 غالم نیا

5-2-10094-42-1-0-0 75

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مدارك و نقشه برداري ارائه شده به صورت یک 
قطعه زمین نسقی به مساحت 440.13 مترمربع می باشد که مالک اقدام به احداث بناي بدون 
مجوز به صورت انباري و بارانداز نموده است . قدمت بناهاي احداثی سال 1399 و عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
آقاي مهندس آرمان خاکپور تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر 

: گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز به مساحت 34.87 مترمربع با مصالح بلوکی و سربندي شیروانی  - 1

. چوب و حلب به صورت انبار مسکونی
احداث بارانداز به مساحت 14.92 مترمربع با اسکلت فلزي و سربندي چوب و حلب به  - 2

. جهت استفاده بعنوان پارکینگ
کل اعیانات احداثی داخل تراکم می باشند . سطح اشغال استفاده شده در همکف حدود 
11.31 درصد می باشد . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب نشینی ندارد . به استناد 
(مسکونی سه طبقه روي پیلوت) واقع می گردد .  R121 طرح تفصیلی شهر رشت در کد پهنه
یک باب سرویس بهداشتی در نقشه ها نشان داده شده که در محل اجرا نشده است . حالیه 
متقاضی درخواست پاسخ استعالم ادارات را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم میگردد .ن
با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی طبقه اول و زیرشیروانی با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 250,488,000(دویست و  پنجاه میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 29.82  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/16 5/99/10362 بدوي ك 
بیانی-15 
خرداد - 
پنجم

5-1-10133-18-1-0-0 76

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 94 در تاریخ 90/5/3 که به صورت 5/5 طبقه در 10 واحد و تمدید پروانه 
578103 مورخ93/12/16 با زیربناي کل 1611.62 مترمربع می باشد ...که گزارش خالف بر 
اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس حبیب هدي به شرح ذیل تقدیم 

:می گردد
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 29.04 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 0.78 مترمربع-2
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 12 واحد مسکونی 
بوده که در زمان اجرا به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 10 واحد مسکونی  اجرا گردیده و 
برابر ضوابط زمان صدور پروانه کسري پارکینگ ندارد... ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف 
سازي و نازکاري و در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی خواهد بود.... مراتب جهت 

دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/11/12
پاسخ به تصمیم  کمیسیون شماره 5/99/10128 تاریخ 1399/11/25  ملک مذکور فقط ***
در طبقه اول  مبادرت به اضافه بنا به مساحت 29.04 مترمربع نموده و در سایر طبقات ،  

تخلف اضافه بنا نداردر1399/12/11

76

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 15.98 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 
59.61  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر 
چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از 2.5  به  2 برابر 
ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  507,964,800(پانصد و  هفت میلیون و  

نهصد و  شصت و  چهار هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 75.59  2
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/18 5/99/10365 تجدید 
نظر

انتهاي باهنر 
- زمینهاي 
 دادگستري

5-1-10075-18-1-0-0 77

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 135,525,600(یکصد و  
سی و  پنج میلیون و  پانصد و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً تأیید می 

گردد.

جریمه 80.67  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/98/190   تاریخ 98/12/01 می باشد...که گزارش توسعه بنا  بر اساس 
:نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس رامین واله به شرح ذیل تقدیم می گردد

اضافه بنا در همکف به مساحت 15.98متر مربع.1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 59.61 متر مربع.2

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 80.67 متر مربع.3
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه  واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و 
نازکاري قابل بررسی خواهد بود در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد 

بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/05/19
برابر تصمیم کمیسیون ماده صد شماره 5/99/9163 تاریخ 1399/06/03 مدارك پیوست  -

#گردید..سطح اشغال مورد استفاده 72.17 درصد  1399/10/06 ر
#برابر تصمیم 5/99/10051 تاریخ 1399/11/11  اصالح گردیدر-
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نظر به اینکه تجدیدنظر خواه اعتراض موثري که اساس حکم را مخدوش نماید، اقامه 
ننموده، مع الوصف با توجه به دفاعیات مالک، جریمه نقدي در خور تخفیف بوده است 
مستنداً با تقلیل ضریب از 3 برابر به 2.5 برابر ارزش معامالتی و با جریمه نقدي مبلغ 
1,338,624,000(یک میلیارد و  سیصد و  سی و  هشت میلیون و  ششصد و  بیست و  

چهار هزار )  ریال نتیجتاً تائید می نماید.

جریمه 159.36  2.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/12/18 5/99/10367 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- اراضی 
دادگستري 
- قطعه 70

5-1-10072-22-1-0-0 78

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره درخصوص تراکم اعطایی، منطبق 
با موازین قانونی اصدار یافته لذا راي بدوي ، عینا تایید می گردد.

ردتخلف 162.3  0.5
 

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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/194 مورخه 1398/12/11 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت 
با 4 واحد مسکونی و با زیربناي کل 507.30 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس رامین واله تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 24.64 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ و  - 1

. انباري
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 133.40 مترمربع ( هر طبقه 33.35  - 2

.مترمربع )
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا چهارم جمعاً به  - 3

.مساحت 1.32 مترمربع (هر طبقه 0.33 مترمربع که از این مقدار به مساحت )
. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 162.30 مترمربع - 4

سطح اشغال استفاده شده در همکف 78.97 درصد می باشد . در طبقه زیر شیروانی به 
مساحت 30.63 مترمربع کاهش بنا دارد . سه واحد انباي در زیرشیروانی حذف و در همکف 
تامین شده است . تعداد 4 واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می گردد . عرض 
دربهاي ماشین رو در همکف افزایش یاقته و بر این اساس پارکینگ حاشیه اي تامین نمی 
گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد. هر گونه مغایرت در زمان 
پایانکار قابل بررسی خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را 

#دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.ن
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در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن به شرح توسعه تجاري درهمکف بصورت 
تبدیل بخشی از سوئیت مسکونی همکف بمساحت 18.11مترمربع به تجاري ،  ، ضمن 
رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 36,200,000(سی و  شش میلیون و  دویست 
هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد. درخصوص الباقی متراژ سوئیت بمساحت 23.05 
مترمربع که تبدیل به واحد تجاري جداگانه (آرایشگاه مردانه) گردیده  با توجه به عدم 
رعایت اصول و ضوابط شهرسازي  ،ونظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 
فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده  راي بدوي باستناد تبصره یک ماده صد 

تایید و استوار میگردد.

جریمه 41.16 219375  , 1380 تبدیل غیر مجاز 1399/12/20 5/99/10372 تجدید 
نظر

جماران- 
قربانزاده- 
ك پیروایی

5-1-10092-68-1-0-0 79
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شرح راي 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 
10,968,690(ده میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  ششصد و  نود) ریال  تائید 

و استوار میگردد..با توجه به اعاده آرایشگاه مردانه به وضع سابق یکباب کسري 
پارکینگ تجاري ناشی ازآن منتفی میگردد.

جریمه 50  2
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/20 5/99/10372 تجدید 
نظر

جماران- 
قربانزاده- 
ك پیروایی

5-1-10092-68-1-0-0 79

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن به شرح تبدیل انباري مسکونی به یکباب 
مغازه به مساحت 13/50 متر مربع  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 27,000,000

(بیست و  هفت میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 13.15 219375  , 1380 تبدیل غیر مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید با احترام مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان یک طبقه بروي 3 باب 
تجاري فاقد بالکن که در قسمتی از پیلوت نیز یک واحد بصورت سوئیت درسوابق ذکر 

گردیده است . برابر رأي کمیسیون ماده صد به شماره 7744 مورخه 75/11/16 ( صورتجلسه 
مورخه  75/11/3 ) محکوم به تخریب مغازه باب سوم بسطح12مترمربع و محکوم به پرداخت 
جریمه از بابت دو باب مغازه بسطح  28 مترمربع و الباقی بناي مسکونی شده است . با عنایت 
به سوابق موجود در پرونده مالک مغازه باب سوم را به انباري مسکونی تبدیل کرده بود . 
حالیه با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس رضا ابراهیمی 
مالک مجدداً انباري را تبدیل به یک باب مغازه نموده و سوئیت همکف را تبدیل به تجاري 

 : نموده که تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش میگردد
تبدیل انباري مسکونی در همکف به یک باب مغازه به مساحت 13.15 متربع ( مغازه  - 1

. شماره 3 )
تبدیل سوئیت همکف به تجاري به مساحت 41.16 مترمربع ( بخشی از سوئیت به  - 2
مساحت 18.11 مترمربع ضمیمه مغازه شماره یک شده و الباقی به مساحت 23.05 مترمربع 
تبدیل به یک واحد تجاري جداگانه شده و به صورت آرایشگاه مردانه در حال استفاده می 

.باشد)
 . داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -3

با توجه به ابالغ طرح تفصیلی جدید و برابر خط پروژه جدید به شماره 511 مورخه 
1399/09/30 به مساحت حدود 23.66 مترمربع در تعریض معابر 8 و 12 متري واقع میگردد 
که از این مقدار به مساحت حدود 15.97 مترمربع از اعیان احداثی در هر یک از طبقات 
همکف و اول و به مساحت حدود 7.69 مترمربع از عرصه در تعریض می باشند . مساحت 
هاي فوق براساس نقشه هاي معماري محاسبه شده و در صورت ارائه نقشه برداري در مراحل 

. بعدي و مغایرت متراژي قابل بررسی مجدد خواهد بود
الزم به ذکر است که گزارش فوق یکبار بر اساس تصمیم شماره 5/97/6121 مورخه  

1397/07/03 کمیسیون ماده صد - با فرض اعاده مغازه داخل کوچه ( آرایشگاه ) به سوئیت 
######- اصالح شده و کسري پارکینگ از دو باب به یک باب اصالح شده بود .ن

در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8879 مورخه 1399/05/05 کمیسیون ماده صد اعالم می 
دارد که عدم درج تخلف تبدیل سوئیت همکف ، بر اساس تصمیم   شماره 5/97/6121 
مورخه 1397/07/03 کمیسیون ماده صد صورت گرفته و اطاله دادرسی ناشی از اشتباه 

کارشناسی نبوده است . علی ایحال با عنایت به موارد فوق و تصمیم اخیر کمیسیون ماده صد 
، گزارش مجدداً به شرح فوق اصالح شده و با دو واحد کسري پارکینگ جهت اقدامات بعدي 
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#####به حضور تقدیم حضور می گردد .ن

با احترام به استناد رأي تجدید نظر ماده صد به شماره 5/99/10372 مورخه 1399/12/20 
مالک محکوم به پرداخت جریمه و اعاده مقدار 23.05 مترمربع مغازه داخل کوچه (آرایشگاه) 
به سوئیت شده بود که برابر بازدید بعمل آمده در مورخه 1400/02/27 آرایشگاه داخل کوچه 

 . اعاده به وضع شده است . خالف جدیدي مشاهده نگردید
#مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد.ن - 1400/02/30

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 
60,093,600(شصت میلیون و  نود و  سه هزار و  ششصد) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 35.77  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/12/19 5/99/10380 تجدید 
نظر

ج الکان 
زمینهاي 
تعاون سپاه

5-2-10173-32-1-0-0 80

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 
565,555,200(پانصد و  شصت و  پنج میلیون و  پانصد و  پنجاه و  پنج هزار و  

دویست) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 84.16  2
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت داراي پروانه 
احداث بنا  شماره  5/99/49 در تاریخ 1399/04/29 با زیربناي کل 373.33 مترمربع می 
باشد...گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس  حسین 

:یگانه  به شرح ذیل تقدیم می گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 15.16 مترمربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 57.63 متر مربع ( اضافه بنا هر طبقه 2-19.21
مترمربع )

تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید مسکونی در طبقات 1 الی 3 به مساحت 3-11.37
  اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 35.77متر مربع-4

سطح اشغالی که بر اساس آن پروانه صادر شده 48.40درصد بوده و سطح اشغال وضع --
موجود 65.91 درصد می باشد.(به میزان 17.51 درصد بیش از سطح اشغال مجاز همکف)

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد --
مسکونی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد....برابر خط پروژه شماره 521 عقب نشینی 
ندارد ...،عملیات ساختمانی در مرحله سقف و اسکلت می باشد و سربندي و فضاي  

زیرشیروانی اجرا نشده است .....  ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري و 
هرگونه مغایرت  در زمان پایانکار  قابل بررسی مجدد خواهد بود... مراتب جهت دستور 

مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/12/04

80

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه 
شماره244219 مورخ 99/12/10کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 19344000000ریال تعیین و براورد نموده 
است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 3,868,800,000(سه میلیارد و  هشتصد و  شصت و  

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

جریمه 64.49  0
 

3100000  , 1399 احداث مغازه بدون مجوز 1399/12/17 5/99/10391 تجدید 
نظر

رشت .جاده 
الکان 
ورودي 
 مسکن مهر

5-2-10053-64-1-0-0 81

با توجه به 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 465,000,000(چهارصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی برابر فروشنامه ارائه شده به مساحت 400 
متر مربع که با نقشه برداري ارائه شده بمساحت ( 413.49 متر مربع ) شده مغایرت دارد . 
حالیه مالک اقدام به احداث بناي  تجاري بصورت سه باب مغازه بدون مجوز و بر خالف 
ضوابط شهرسازي طرح تفصیلی  در سال جاري(1399)را نموده است که تخلفات ساختمانی 

.... صورت گرفته به شرح زیر میباشد

احداث بناي تجاري بصورت سه باب مغازه مجموما به مساحت 64.48 متر مربع که هر   -1
 کدام بمساحت هاي (22.64 و 19.69و22.15 ) متر مربع با ارتفاع 3 متر میباشد

داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد ..در ضمن برابر ضوابط طرح تفصیلی   -2
... کاربري ملک فضاي سبز بوده و مغازه ها فاقد سرویس بهداشتی میباشد

 .به استناد خط پروژه عقب نشینی ندارد
حالیه با توجه به اینکه به درخواست  شهرداري و دستور مقام محترم قضایی ملک مذکور 
پلمپ گردیده و از ادامه فعالیت جلوگیري بعمل آمده است متقاضی تقاضاي بررسی در 
کمیسیون محترم ماده صد را دارد .. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9506  مورخ 1399/08/21 اعالم میدارد کاربري 
(پارکهاي عمومی منطقه اي) میباشد .مراتب جهت  t-G112 ملک در طرح تفصیلی جدید

. دستور تقدیم میگردد

81

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 120,000,000(یکصد و  بیست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/20 5/99/10393 رسیدگ
ي 
 مجدد

قلعه سرا 
-فروشگاه 
ملت  - 
پشت 
کارخانه آرد

5-3-10057-70-1-0-0 82

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 617,088,000(ششصد و  
هفده میلیون و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد و 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 257.12  2
 

1200000  , 1389 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مبایعه نامه ارائه شده به صورت یک قطعه زمین 
به مساحت تقریبی 94 مترمربع و در وضع موجود بر اساس نقشه برداري ارائه شده به 
مساحت 93.87 مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی 2.5 طبقه با اسکلت بتنی  
که بدون اخذ مجوز احداث گردیده است . قدمت بنا بر اساس قبض برق حدود 8 سال ( تاریخ 
نصب کنتور برق 1389/09/10 )و ساختمان در مرحله بهره برداري میباشد . با عنایت به نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس میالد جنتی تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

: به شرح زیر گزارش میگردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 84.83 مترمربع که از این مقدار به  -1
مساحت 53.07 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی ( سوئیت ) در همکف و الباقی به 

. صورت راه پله و پیلوت می باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول به مساحت 84.83 مترمربع به صورت یک واحد  -2

. مسکونی و راه پله
احداث بناي بدون مجوز در طبقه دوم به مساحت 87.46 مترمربع به صورت یک واحد  - 3
مسکونی و راه پله که از این مقدار به مساحت 2.63 مترمربع به صورت کنسول غیر مجاز به 

. شارع عام می باشد
. بر اساس ضوابط قدیم داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 4

برابر خط پروژه شماره 531 به مساحت حدود 41.88 مترمربع در تعریض معابر 10 و 18 متري 
واقع میگردد که از این مقدار به مساحت حدود 32.83 مترمربع از اعیان احداثی در هر طبقه 
و به مساحت حدود 9.02 متر از عرصه می باشد . باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی 
شهر رشت در کاربري صنایع واقع می گردد . با عنایت به کاربري ملک کل اعیانات احداثی 
خارج از تراکم می باشند . عرض دو متر براي حیاط خلوت رعایت نمی گردد ( 1.40 متر می 
باشد ) . راه پله به بام ندارد . حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی ملک را 

########دارند . مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن
با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8053 مورخه 1398/09/18 به استحضار می 
رساند که : 1 - در وضع موجود از سمت حیاط خلوت داراي بازشو و اشرافیت به سمت 
مجاورین می باشد ...2 - میزان عقب نشینی و تعریض در زمان وقوع تخلف نیز همین مقدار 
بوده که در باال اعالم شد و از سال 89 تا کنون تغییري در خط پروژه حاصل نشده است  

#.مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن-98/10/25
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 13.64 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 
سوم هر یک به مساحت 15.56 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 12.98 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 10.35مترمربع 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 
562,128,000(پانصد و  شصت و  دو میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد.

جریمه 83.65  2
 

3360000  , 1399 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/12/18 5/99/10402 بدوي جاده الکان 
زمینهاي 
ثبت احوال

5-2-10092-33-1-0-0 83

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 17,472,000(هفده میلیون و  

چهارصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 10.4  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان احداثی در مرحله سفت کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 5/99/35 مورخه 1399/03/24 به صورت سه طبقه بر روي پیلوت با دو 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 325.09 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس مازیار پورابراهیمی تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

 : مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
.اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 13.64 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا به مساحت 15.56 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2
. 46.68 مترمربع

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 12.98 مترمربع - 3
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت 3.45 مترمربع در هر   -4

. یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 10.35 مترمربع
. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه (تبصره 7 ) به مساحت 10.40 مترمربع - 5

افزایش تعداد واحدها از 2 واحد به 3 واحد (طبقه سوم به صورت دوبلکس طبقه دوم  - 6
.پیش بینی شده بود که در اجرا به یک واحد مسکونی مستقل تبدیل گردید )

سطح اشغال اجرا شده در همکف با احتساب راه پله و آسانسور و سایبان برابر 77.67 درصد 
می باشد . عقب نشینی رعایت می گردد . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار کلیه 
مساحتها قابل بررسی می باشد . با عنایت به عدم نصب درب ماشین رو تعداد پارکینگها در 
زمان پایانکار قابل بررسی می باشند . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان 

#را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

83

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه - 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 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
117,505,500(یکصد و  هفده میلیون و  پانصد و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و 

اعالم می دارد

جریمه 25.27  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/20 5/99/10407 بدوي بلوار 
سمیعی - 
انتهاي 
شهرك 
سید احمد 
خمینی - 
کوچه دوم

5-2-10156-124-1-0-0 84
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص گزارش شهرداري منطقه5 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 57,932,800(پنجاه و  هفت میلیون و  نهصد و  سی 
و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 186.88  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/20 5/99/10407 بدوي بلوار 
سمیعی - 
انتهاي 
شهرك 
سید احمد 
خمینی - 
کوچه دوم

5-2-10156-124-1-0-0 84

توضیحات بازدید بسمه تعالی احتراما به استحضار می رساند ملک بازدید شده عرصه اي است مطابق فروش 
نامه ارائه شده به مساحت 145 مترمربع (مطابق نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
مهندس رامین واله به مساحت 140.60مترمربع) مشتمل بر ساختمانی بتنی فاقد پروانه 
ساخت ، یک طبقه مسکونی روي پیلوت ، با قدمت ساخت 1399 که هم اکنون در مرحله 
اجراي سقف طبقه اول می باشد. در زمان بازدید و همچنین مطابق نقشه معماري ارائه شده 
توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس امین یزدانی ساداتی طبقه همکف بصورت پیلوت به 
مساحت 102.55 مترمربع و طبقه اول مسکونی به مساحت 109.60 مترمربع می باشد. به 
می باشد. میزان عقب نشینی ملک از کوچه  R111 سمت . کاربري ملک مطابق طرح تفصیلی
6 متري مطابق خط پروژه 521 به مساحت 6.04 مترمربع از عرصه می باشد. مراتب جهت 

#دستور مقتضی تقدیم می گردد./جهاندار 99/12/04
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده، تخلف مالک در احداث بناي تجاري، 
محرز و مسلم است ، نظر به موقعیت مکانی، به لحاظ عدم ضرورت قلع، در این راستا 
موضوع به کارشناسان رسمی دادگستري درخصوص تعیین ارزش سرقفلی ارجاع و 

کارشناسان منتخب کمیسیون به موجب نظریه شماره 246833 مورخ 99/12/12 (ثبت 
دبیرخانه شهرداري) ارزش سرقفلی بناي تجاري را به مبلغ 000,000,39 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 7,800,000(هفت میلیون و  هشتصد 
هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 171.56  0
 

3300000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/12/20 5/99/10412 تجدید 
نظر

بلوار امام- 
خبهار 39- 
بن بست 
دوم

5-1-10224-13-1-0-0 85

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي، به 
استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري ها، با اعمال ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی براي کسري سه قطعه پارکینگ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

495,000,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 75  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/20 5/99/10412 تجدید 
نظر

بلوار امام- 
خبهار 39- 
بن بست 
دوم

5-1-10224-13-1-0-0 85

توضیحات بازدید احتراما مکان مورد بازدید داراي فروشنامه عادي به مساحت86.99مترمربع میباشد.حالیه 
مالک بدون مجوزنسبت به بناي جدید الحداث بصورت دوطبقه با نوع اسکلت فلزي وقدمت 
سه سال باپوشش صددرصد به شرح ذیل اقدام نموده است.../(الزم بذکربوده ملک فوق 

بصورت یک باب مغازه بمساحت 85.78 مترمربع به ارتفاع 3.30  مترداراي بالکن بسطح  34
 مترمربع به ارتفاع 2 متر که از این مقدار بالکن , داراي 28.6 مترمربع درحد 1/3 و بسطح 
5.40 مترمربع  با مصالح بلوك سیمانی باقدمت تقریبی بیش از 40 سال بوده که مالک نسبت 
به تخریب کلی آن اقدام نموده اند وپیرو آن نسبت به احداث بنا به شرح ذیل اقدام نموده 

اند)
همکف بمساحت 85/78مترمربع شامل دوباب مغازه تجاري  بمساحت80مترمربع به -1

/...انضمام راه پله جهت دسترسی به طبقه اول  بمساحت5/78مترمربع
طبقه اول  بمساحت 85/78مترمربع شامل یک واحد تجار ي که بصورت سالن آرایشگاه -2

/...مورد بهره برداري قرار میگیرد
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري  می باشد-3

بناي فوق کآل خارج از تراکم میباشد.برابر خط پروژه بشماره 511فاقد عقب نشینی 
میباشد...داراي راي بدوي به شماره راي5/98/7776مورخه1398/08/14حکم به قلع بنا 
میباشد...ضمنآ مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر 
مهندس علی انصار به شماره نظام00031-610-11بررسی ولحاظ گردید ه است....پیرو تصمیم 
کمسیون محترم به شماره راي5/99/9663مورخه1399/08/19برابر خط پروژه پیوست در دو 
ردیف معبر6و10متري قرار دارد.../برابر طرح تفصیلی درمسکونی قرار دارد.مراتب جهت 

/اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد...ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 شهرداري ( در مرحله ستون گذاري 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-254316 مورخ 99/12/20 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 19,840,000(نوزده 

میلیون و  هشتصد و  چهل هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 64  0.1
 

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

کاربري مربوطه

1399/12/23 5/99/10413 تجدید 
نظر

بلوار الکان 
- شهرك 
کامرانیه - 
قطعه 110

5-2-10088-11-1-0-0 86

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 248,000,000(دویست و  چهل و  

هشت میلیون )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 40  2
 

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

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارایه شده برابر باز دید بعمت امده و اسناد عادي  بصورت یک قطعه زمین غیر   
محصور به مساحت 128 متر مربع  که مالک بدون مجوز نسبت به احداث  ساختمان در حد 
فونداسیون و بتن ریزي و آرماتور بندي  و ستونگذاري طبقه همکف در منطقه با کاربري 

و فاقد فاقد عقب نشینی است و مالک طبق نقشه هاي ارائه شده و ابرازي   R مسکونی 121
خواهان دساخت ملک براي دو طبقه روي پیلوت را داشته و همچنین کلیه امالك مشابه 
موجود ساختمانهاي سه طبقه و چهار طبقه روي پیلوت در کاربري موصوف میباشند.با توجه 

.به تکمیل نشدن سازه امکان بررسی کسیر پارکینگ یا تعداد واحد نمیباشد
%سطخح اشغال 80

 طبقه همکف 104 مترمربع
داخل تراکم 64 مترمربع
 خارج تراکم 40 مترمربع

  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

رعایت عقب 
نشینی

41.47 303750  , 1385 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/23 5/99/10418 رسیدگ
ي 
 مجدد

انتهاي 
کوچه 
فرشته-خ 
فرجام

5-1-10070-303-1-0-0 87

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 دادنامه دیوان عدالت اداري  بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، 
به موجب نظریه شماره 236679 مورخ 99/11/29 کارشناس رسمی دادگستري 

منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 336/900/000 ریال 
تعیین و براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به 
پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 67,380,000(شصت و  هفت میلیون 

و  سیصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 11.23 303750  , 1385 احداث مغازه بدون مجوز 1399/12/23 5/99/10418 رسیدگ
ي 
 مجدد

انتهاي 
کوچه 
فرشته-خ 
فرجام

5-1-10070-303-1-0-0 87

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده ومدارك 
ارائه شده از سوي مالک بدون مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 
151/63مترمربع بااعیان بمساحت 108/61مترمربع شامل یک واحد مسکونی ویالیی 
بمساحت77/69مترمربع به انضمام دوباب مغازه تجاري بمساحت30/92مترمربع با نوع 

اسکلت بلوك سیمانی  ومصالح بلوکی باقدمت حدودآ16سال اقدام نموده اند که از بابت بناي 
مسکونی ویک باب مغازه بمساحت19/69مترمربع محکوم به پرداخت جریمه نقدي وازبابت 
یک باب مغازه دیگربمساحت11/23مترمربع  محکوم به تخریب بنا میباشد...حالیه مالک 
مجددآ نسبت به احداث مغازه به مساحت11/23مترمربع با دهنه 3/29(سه متروبیست ونه 
سانتی متر) وقدمت حدودآ13سال کآل خارج  تراکم اقدام نموده اند..../برابرطرح تفصیلی در 
کاربري مسکونی قراردارد....ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 41/47مترمربع 
داراي عقب نشینی بوده که از این مقدار بمساحت 5مترمربع ازعرصه مابقی از اعیانات 
/تجاري ومسکونی میباشد....مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

نظر به اینکه در راي شماره 5/99/10412 – 99/12/20 صادره از این کمیسیون،مقدار 
ارزش سرقفلی ملک اشتباها 39000000 ریال تعیین گردیده درحالیکه ارزش معامالتی 

ملک 5200000000 ریال می باشد لذا با اعالم ارزش سرقفل صحیح، مبلغ جریمه 
1,040,000,000(یک میلیارد و  چهل میلیون ) ریال می باشد، دادنامه فوق الذکر اصالح 

می گردد. 

جریمه 171.56  0
 

3300000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1399/12/25 5/99/10422 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

بلوار امام- 
خبهار 39- 
بن بست 
دوم

5-1-10224-13-1-0-0 88

راي صادره درخصوص کسري پارکینگ با جریمه به مبلغ 495,000,000(چهارصد و  نود 
و  پنج میلیون ) ریال صحیح می باشد. بدیهی است دادن رونوشت حکم اصلی، بدون 

دادنامه اصالحی، ممنوع می باشد. 

جریمه 75  2
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 فروشنامه عادي به مساحت86.99مترمربع میباشد.حالیه 
مالک بدون مجوزنسبت به بناي جدید الحداث بصورت دوطبقه با نوع اسکلت فلزي وقدمت 
سه سال باپوشش صددرصد به شرح ذیل اقدام نموده است.../(الزم بذکربوده ملک فوق 

بصورت یک باب مغازه بمساحت 85.78 مترمربع به ارتفاع 3.30  مترداراي بالکن بسطح  34
 مترمربع به ارتفاع 2 متر که از این مقدار بالکن , داراي 28.6 مترمربع درحد 1/3 و بسطح 
5.40 مترمربع  با مصالح بلوك سیمانی باقدمت تقریبی بیش از 40 سال بوده که مالک نسبت 
به تخریب کلی آن اقدام نموده اند وپیرو آن نسبت به احداث بنا به شرح ذیل اقدام نموده 

اند)
همکف بمساحت 85/78مترمربع شامل دوباب مغازه تجاري  بمساحت80مترمربع به -1

/...انضمام راه پله جهت دسترسی به طبقه اول  بمساحت5/78مترمربع
طبقه اول  بمساحت 85/78مترمربع شامل یک واحد تجار ي که بصورت سالن آرایشگاه -2

/...مورد بهره برداري قرار میگیرد
.داراي 3 واحد کسري پارکینگ تجاري  می باشد-3

بناي فوق کآل خارج از تراکم میباشد.برابر خط پروژه بشماره 511فاقد عقب نشینی 
میباشد...داراي راي بدوي به شماره راي5/98/7776مورخه1398/08/14حکم به قلع بنا 
میباشد...ضمنآ مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر 
مهندس علی انصار به شماره نظام00031-610-11بررسی ولحاظ گردید ه است....پیرو تصمیم 
کمسیون محترم به شماره راي5/99/9663مورخه1399/08/19برابر خط پروژه پیوست در دو 
ردیف معبر6و10متري قرار دارد.../برابر طرح تفصیلی درمسکونی قرار دارد.مراتب جهت 

/اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد...ش

88

  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

19.27 55000  , 1360 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/25 5/99/10423 تجدید 
نظر

جاده الکان 5-2-10365-30-1-0-0 89

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 دو باب مغازه بدون مجوز شهرداري، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك 
و مستندات ابرازي معترض و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در 
الیحه دفاعیه، و اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی 
استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با 
عنایت به وصول نظریه کارشناسی که تحت شماره ش ر-256555 مورخ 99/12/24 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا و تعیین 
ارزش سرقفلی به مبلغ 900،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 180,000(یکصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 38.66 55000  , 1360 احداث مغازه بدون مجوز 1399/12/25 5/99/10423 تجدید 
نظر

جاده الکان 5-2-10365-30-1-0-0 89

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه38.30مترمربع بصورت دو باب 
مغازه تجاري بمساحت38.30مترمربع با دهنه هاي4.49و2.76متر بانوع اسکلت بلوکی 
ومصالح بلوکی سیمانی با قدمت 1360/11/29(به استناد نامه نصب انشعاب کنتور 

بشماره99/36154مورخه99/04/24)با پوشش صددرصد کآل خارج از تراکم اقدام نموده 
قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشمارهR121   521است.../برابرطرح تفصیلی جدیددر کاربري
بمساحت19.27مترمربع از اعیان تجاري داراي عقب نشینی میباشد...الزم بذکر بوده مقادیر 
فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهرمهندس باقر فردي به 

شماره نظام 11/6/1/21580لحاظ گردید....داراي راي بدوي به شماره5/99/9064
مورخه1399/05/06حکم به قلع بنا میباشد...پیرو تصمیم کمسیون محترم 

بشماره5/99/7164مورخه1399/03/17مورد بررسی ولحاظ گردید.../پیرو تصمیم کمسیون 
محترم بشماره5/99/9615مورخه1399/08/11مورد بررسی ولحاظ گردید.../مراتب جهت 

/هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 دو برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/24 5/99/10424 تجدید 
نظر

بلوار الکان 
نرسیده به 
کوچه 
رجایی 1 
انتها سمت 
راست داخل 
 کوچه

5-2-10369-26-1-0-0 90

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-257376 مورخ 99/12/24وبا 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 19,012,300(نوزده 

میلیون و  دوازده هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 61.33  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب2 برابر ارزش 

معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 483,910,000(چهارصد و  
هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  ده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 78.05  2
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

رعایت عقب 
نشینی

19.19 3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مبایعه نامه ارائه شده به صورت یک قطعه زمین 
نسقی و فاقد پروانه  به مساحت عرصه 70مترمربع و در وضع موجود برابر نقشه معماري  ارائه 
شده به مساحت 69.69 مترمربع  مشتمل بر ساختمان یک  طبقه بر روي پیلوت  با مصالح 

 اسکلت بتنی احداثی سال
:به شرح ذیل نموده است 1397

طبقه  همکف به مساحت 69.69 مترمربع که از این مقدار به مساحت  7.15 متر مربع  -1
 بصورت راه پله مابقی بصورت پیلوت

طبقه اول به مساحت 69.69مترمربع که از این مقدار به مساحت  7.15 متر مربع بصورت -2
راه پله مابقی بصورت مسکونی میباشد

%سطح اشغال همکف 3-99.5
بر اساس خط پروژه شماره 521 به مساحت  19.19 مترمربع  از اعیان در تعریض کوچه قرار  ....
دارد و باقیمانده در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار دارد. داراي  یک واحد  پارکینگ 
مسکونی میباشد  ، وبرابر ضوابط به مساحت 78.05متر مربع داخل تراکم و به مساحت 
61.33 متر مربع خارج تراکم میباشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#می گردد/پ

90

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 251054 مورخ 99/12/17ارزش سرقفلی به 
مبلغ 834575000 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 
166,915,000(یکصد و  شصت و  شش میلیون و  نهصد و  پانزده هزار ) ریال محکوم و 

اعالم می نماید.  

جریمه 24  0
 

1800000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز 1399/12/24 5/99/10425 تجدید 
نظر

الکان جاده 
الکان بین 
کوچه شهید 
رجایی3و4

5-2-10235-73-1-0-0 91

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

راي به جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

6.43 1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/24 5/99/10425 تجدید 
نظر

الکان جاده 
الکان بین 
کوچه شهید 
رجایی3و4

5-2-10235-73-1-0-0 91

توضیحات بازدید احتراما بر اساس بازدید بعمل آمده ملک خالف ساز به بصورت یک باب مغازه  برابر نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس محمد علی ابراهیم خانی بمساحت 24 متر مربع 
داراي یک واحد کسري پارگینگ بر روي عرصه نسقی بمساحت  24 مترمربع با مصالح بتونی 
و با ارتفاع 3.5 متر و با قدمت 1398 میباشد .طبق خط پروژه 521 مقذار 6.43متر مربع 
داراري عقب نشینی از اعیان به خیابان 45 متري  می باشد.مراتب جهت استحضار و صدور 

دستورات مقتضی تقدیم می گردد الف

با توجه به تصمیم شماره 5/99/8605 مورخ 1399/02/28  اعالم میدارد مراتب جهت دستور 
 تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 9693//5/99 مورخ 1399/08/25 اعالم میدارد که به 
استناد خط پروژه 521 میزان عقب نشینی بسطح 6.43 متر صحیح میباشد ....( الزم بذکر 
است با توجه به اینکه گزارش اولیه شهرداري مبنی بر تخلف ملک مذکور بصورت تقریبی و 
حدودي بوده و پس از اخطار به مالک چنانچه تمایل به همکاري داشته باشند با ارایه مدارك 
و مستندات شهرداري نسبت به بازدید میدانی  مجدد و گزارش دقیق اقدام مینماید که این 
مورد در خصوص ملک مذکور نیز هم صدق میکند ....و در گزارش اولیه حدود و ابعاد ملک در 
خط پروژه بصورت دقیق مشخص نبود و پس ارایه نقشه از سوي مالک و بررسی مجدد 

گزارش اصالح گردید ... مراتب جهت هرگونه دستور تقدیم میگردد )
حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا، به لحاظ عدم 
ضرورت قلع و با نظر به تایید استحکام و ایستایی ساختمان به موجب نظریه شماره 
249520 مورخ 99/12/16 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  58,128,100(پنجاه و  هشت 
میلیون و  یکصد و  بیست و  هشت هزار و  یکصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 187.51  0.1
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/12/25 5/99/10428 بدوي الکانشهر 
کیلومترجاد
ه الکان 
کوچه 
? رجایی

5-2-10185-29-1-0-0 92

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 و به موجب استعالم اداره برق به شماره 99/119912 مورخ 99/12/10 مبنی بر 
رعایت حریم برق، 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  416,237,000(چهارصد و  شانزده میلیون و  دویست و  سی و  هفت هزار ) ریال 
صادر و اعالم می دارد.

جریمه 134.27  1
 

3100000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/25 5/99/10428 بدوي الکانشهر 
کیلومترجاد
ه الکان 
کوچه 
? رجایی

5-2-10185-29-1-0-0 92

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

) ریال صادر می گردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه و بازدید  شده یک ساختما دو طبقه روي پیلوت و مسکونی  در سه 
واحد طبق نقشه برداري با مساحت عرصه 125 متر مربع که مالک بدون مجوز نسبت به 
اقدام نموده  و طبق خط پروژه پیوستی   R121  احداث بنا در حد اسکلت در کاربري مسکونی
ممهور به مهر کارشناسی قسمتی از اعیان ملک احداثی به مساحت 14.60 مترمربع در هر 

.طبقه   در مسیر حریم برق قرار داشته  و داراي تخلفات به شرح ذیل میباضد
 عدم رعایت عقب نشینی 14.60 مترمربع -1

% تراکم همکف 76/64 -2
داخل تراکم 187/51   خارج تراکم  119/67 -3

 عدم رعایت عرض حیاط خلوت -4
 داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی -5

.مالک نسبت به سربندي اقدام ننموده و در طبقه اخر داراي میله گردهاي انتظار میباشد
.مراتب به حضور تقدیم میگردد

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

رعایت عقب 
نشینی

15.73  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی 1399/12/25 5/99/10430 تجدید 
نظر

جاده الکان 
کوچه 

 رجایی 5

5-2-10235-320-1-0-0 93

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 
یک باب خانه ویالیی 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-257779 مورخ 99/12/25 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 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 51,475,500(پنجاه و  یک میلیون و  چهارصد 

و  هفتاد و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 166.05  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/12/25 5/99/10430 تجدید 
نظر

جاده الکان 
کوچه 

 رجایی 5

5-2-10235-320-1-0-0 93

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 نماید.

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث داراي راي بدوي بشماره 5/99/9967 
مورخ 1399/10/13 یک باب خانه ویالیی برابر نقشه ارایه شده بمساحت  166.05 متر مربع بر 
روي عرصه نسقی بمساحت 3280.61 متر مربع با مصالح بتنی و با قدمت سال ساخت 1398
میباشد .داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد .. کاربري ملک در طرح تفصیلی 
مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 521 بسطح 15.73 متر از عرصه در تعریض خیابان 10 

 . متري میباشد . کل زیربناي احداثی داخل تراکم گزارش میگردد
 .. مسکونی (مجتمع مسکونی) میباشد T-R 252 کاربري ملک در طرح تفصیلی جدید . 
گزارش فوق براساس نقشه ارایه شده تا این مرحله و مطابق با تاریخ 1399/11/09 میباشد و 
. هرگونه تغییر و تحول در ملک پس از بازدید و ارایه ي مدارك متعاقبا اعلم نظر میگردد

مراتب جهت دستور تقدیم میگردد .1399/11/09
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 902,022,000(نهصد و  دو 

میلیون و  بیست و  دو هزار )  ریال محکوم می گردد.

جریمه 136.67  2
 

3300000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/02/28 5/99/3079 بدوي جاده تهران 
- پشت 
پمپ بنزین 
دولت آباد - 
کوچه نور

5-3-10037-54-1-0-0 94

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 33 مورخ 
1395/6/25 با زیر بناي 1758.93 میباشد و پس از آن داراي اصالح پروانه بشماره 694070 
مورخه 1396/07/25 با زیر بناي 1758.93 بصورت کارگاه صنعتی  میباشد که عملیات 
ساختمانی در مرحله بهر برداري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک 

.... ممهور به مهر مهندس باقرفردي دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 66.23 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول  بسطح 29.02 متر مربع-2
 اضافه بنا در طبقه دوم بسطح 34.72 متر مربع-3

اضافه بنا در طبقه سوم بسطح 6.7 متر مربع در راه پله آسانسور-4
برابر ضوابط پروانه 17 واحد پارکینگ مورد نیاز میباشد که 28 واحد بصورت رو باز تامین 

 میگردد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد

94

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 5 رشت ،  مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا بر خالف 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 3,429,148,800(سه میلیارد و  چهارصد و  بیست و  نه میلیون و  یکصد و  چهل 
و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 510.29  2
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1399/02/07 5/99/5607 بدوي جاده الکان 
- زمینهاي 
مسکن مهر

5-1-10300-95-1-0-0 95

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله  اتمام سفتکاري داراي  پروانه 
به شماره  115 در تاریخ 90/05/24 میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه 
داده شده توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس عباس پورخشکواري  به شرح ذیل تقدیم 

:میگردد
اضافه بنا در طبقه اول در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 118.34 متر مربع هر بلوك 1.39.44

 متر مربع
اضافه بنا در طبقه دوم  در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 131.29 متر مربع هر بلوك .2

43.76 متر مربع
اضافه بنا در طبقه  سوم در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 123.74 متر مربع هر بلوك .3

41.27 متر مربع
اضافه بنا در طبقه  چهارم در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 124.59متر مربع هر بلوك .4

41.53متر مربع
اضافه بنا در طبقه پنجم  در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 122.22متر مربع هر بلوك .5

40.74متر مربع
کاهش راه پله و اضافه به بناي مسکونی به مساحت 21.79 متر مربع در هر طبقه کال به .6

مساحت 108.95 متر مربع
از بابت  214.56 متر مربع در مرحله سقف سوم داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره  
681738  مورخ 5/96/4432  میباشد...حالیه داراي  مابتفاوت خالف جدید به مساحت 
            #510.29 متر مربع میباشد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك

          

95

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 5 رشت به طرفیت خانم درسا مهر پور  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 54.90 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقه اول به مساحت 39.33 مترمربع،با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 876,339,000(هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  سیصد و  سی و  نه هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 94.23  3
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/28 5/99/7907 بدوي جاده الکان 
- دهکده 
گیل - 10 
متري

5-2-10350-374-1-0-0 96

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه به شماره 26
  در تاریخ 92/06/04 بر روي عرصه طبق سند قطعه 90 تفکیکی با مساحت 495 مترمربع می 
باشد که پس از آن اقدام به تجمیع با قطعه 61 به مساحت 282.94 مترمربع نموده و مساحت 
وضع موجود طبق سند تجمیعی 777.94 مترمربع می باشد... گزارش خالف بر اساس نقشه 
برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس یاسر پور واحدي روشنده به شرح ذیل تقدیم 

:می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 54.90 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 39.33 متر مربع.2
کسري پارکینگ ندارد ...   در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود.... 

#مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

96

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح احداث بدون مجوز ساختمان دو طبقه روي کرسی مشتمل بر دو واحد 

مسکونی و یک باب مغازه با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء جلب نظر کارشناس 
رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 
صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-165394 مورخ 97/08/28 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز 
نمی گردد و ضمن نقض راي بدوي، بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,390,725(یک میلیون و  سیصد و  نود هزار و  هفتصد و  بیست و  پنج)  ریال صادر 
و اعالم می نماید.

جریمه 123.62  0.1
 

112500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/06 5/99/7930 تجدید 
نظر

خیابان 
باهنر - 
خیابان 
فرجام - بن 
 بست دوم

5-1-10070-34-1-0-0 97

در خصوص خارج از تراکم  ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1.25برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

7,596,562(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  شش هزار و  پانصد و  شصت و  دو)  ریال 
صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 54.02  1.25
 

112500  , 1377 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

در خصوص یک باب مغازه با توجه به تعیین ارزش سرقفلی طی نظریه کارشناسی 
مذکور و نظریه کارشناسی شماره ش ر-11555 مورخ 99/02/06 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز، به مبلغ 300،000،000 ریال، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 
ماده قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 

60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 20  0
 

650000  , 1390 احداث مغازه بدون مجوز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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، ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده 
صد قانون شهرداري با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,812,500(دو میلیون و  

هشتصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 25  1
 

112500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/06 5/99/7930 تجدید 
نظر

خیابان 
باهنر - 
خیابان 
فرجام - بن 
 بست دوم

5-1-10070-34-1-0-0 97

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

رعایت عقب 
نشینی

15.31  0
 

112500  , 1377 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید برابراخطاریه پلیس جلوگیري ازتخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون مجوز 
نسبت به احداث بنا برروي زمین نسقی باعرصه 87/52مترمربع بامصالح بلوکی بصورت دو 
طبقه بر روي کف کرسی باقدمت حدودآ20سال(به استنادفیش برق ارائه شده از سوي مالک) 

/...به شرح ذیل اقدام نموده است
همکف بمساحت 87/52مترمربع  شامل سوئیت مسکونی باراه دسترسی مجزا بمساحت -1
51/42مترمربع وراه پله وراهرو بمساحت 16/1مترمربع به انضمام یک باب مغازه تجاري 
بمساحت 20مترمربع با(قدمت1390/10/01به استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک) کآل 

/...خارج ازتراکم
طبقه اول یک واحد مسکونی بمساحت 90/12مترمربع که ازاین مقداربمساحت2-2/60

.مترمربع بصورت کنسول روبه شارع عام میباشد
.داراي یک واحدکسري پارکینگ مسکونی میباشد-3

/...داخل تراکم بمساحت123/62مترمربع.../خارج ازتراکم بمساحت51/42مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی درکاربري مسکونی قراردارد....برابرتصمیم کمسیون بشماره 

راي5/97/7068مورخه1397/12/20وتصمیم کمسیون بشماره5/98/7229
مورخه1398/06/06مورد بررسی قرار گرفته است....برابر تصمیم کمسیون به 

شماره5/98/7930مورخه1398/10/11مورد بررسی وموارد فوق ذکر لحاظ گردید....مقادیر 
فوق براساس نقشه هاي معماري ارائه شده ازسوي مالک لحاظ گردیده است....ضمنآ برابر خط 
پروژه شماره511 حدودآبمتراژ15/31داراي عقب نشینی ازاعیان میباشد. مراتب جهت اقدام 

/مقتضی تقدیم میگردد...ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 5 مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در 
همکف به مساحت 38.81 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم هر طبقه به 

مساحت 46.59 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید (در هرطبقه) 
به مساحت 15.29 مترمربع ، توسعه بنا در زیر شیروانی بمساحت 0.19 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 679,380,000(ششصد و  هفتاد و  نه میلیون و 

 سیصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 348.4  1.5
 

1300000  , 1389 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/03/18 5/99/8080 بدوي جاده الکان 
- زمینهاي 
مسکن مهر

5-1-10300-91-1-0-0 98

با توجه به 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 32,500,000(سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان هاي  احداثی مسکن مهر در مرحله بهره برداري ، داراي 
پروانه احداث بنا به شماره  20 مورخه  89/2/20  به صورت 5 بلوك ساختمانی 5.5 طبقه با 
50 واحد مسکونی و با زیربناي کل 5239.66 مترمربع می باشد ... داراي گواهی عدم خالف 
به شماره 573952 مورخه 1392/12/10 با زیربناي کل 5239.66 مترمربع و داراي گواهی 
پایانکار موقت به شماره 574369 مورخه 1392/12/26 با زیربناي کل 5239.66 مترمربع می 
باشد . حالیه با  عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس حامد صفائی 
چکوسري و مهر اداره کل راه و شهرسازي تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر 

: گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 46.60 مترمربع که از این مقدار به مساحت 7.79  - 1
مترمربع صرفاً به صورت سایه کنسول در همکف بوده و مورد استفاده قرار نمی گیرد و به 

. مساحت 38.81 مترمربع به صورت تخلف ساختمانی محسوب می گردد
اضافه بنا به مساحت 46.59 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت  - 2

. 232.95 مترمربع
. اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 0.18 مترمربع - 3

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت15.28مترمربع در هر  - 4
. یک از طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت 76.40 مترمربع

. با عنایت به نقشه هاي زمان پروانه داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 5
نقشه هاي معماري چون ساخت ( اصالحی ) تاکنون ارائه نشده است . تعدادي از پارکینگها با 
عرض 2.30 متر تامین شده است که کمتر از حد مجاز تعیین شده می باشد و در این خصوص 
نیاز به نطریه ارشادي می باشد . بالکن احداثی در تعدادي از واحدهاي مسکونی شیشه بند 
شده است . بخشی از نماي جانبی در بلوکهاي 7 و 11 ایزوگام براق کار شده است . برابر خط 
پروژه شماره 523 پیوست عقب نشینی ندارد . حالیه متقاضی درخواست  گواهی پایانکار 
ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

#####.ن-98/08/25
از بابت تخلفات ساختمانی فوق داراي رأي جریمه از کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 
5/99/8080 مورخه 1399/03/18 و سوابق در واحد تخلفات ساختمانی می باشد . حالیه با 
عنایت به ارائه نقشه هاي اصالحی و جدول مساحتها ممهور به مهر آقاي مهندس حامد 
صفایی چکوسري که پیوست پرونده می باشد ، کلیه مساحتها و گزارش مجدداً اصالح گردید 
. خالف جدیدي مشاهده نگردید . حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار ساختمان را 

#دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد.ن-99/12/16

98

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 729,120,000(هفتصد و  بیست و  نه میلیون و  یکصد 
و  بیست هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 217  1
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/07 5/99/8143 بدوي ج تهران - 
زمینهاي 
جانبازان

5-1-10264-26-1-0-0 99

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري  داراي پروانه  
احداث بنا  شماره 5/97/51  در تاریخ 1397/05/16 می باشد..... داراي سوابق راي کمیسیون 
تجدیدنظر  شماره 5/99/8691 تاریخ 1399/02/29 مبنی بر جریمه می باشد که برابر نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه زیربناي کل 640.90 مترمربع که پس از 
نازك کاري و  اجراي انباري زیرشیروانی با توجه به مغایرت با راي اولیه داراي راي تجدیدنظر 
کمیسیون ماده صد شماره 5/99/9769 تاریخ 1399/09/12 با زیربناي تخلف 73.29 
مترمربع مبنی بر جریمه می باشد و پس از آن خالفی مشاهده نگردید.....ارتفاع پیلوت و 
متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی 

به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/10/03
به مساحت 1.44مترمربع مشمول عوارض درآمدي به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت  

انباري باالي 5 مترمربع می باشد ر1399/10/03
از بابت اضافه بنا در همکف بابت پیش آمدگی بتنی همزمانساز جهت تامین پارکینگ --
داراي سوابق کمیسیون ماده صد جریمه شماره 5/99/8691 تاریخ 1399/02/29 می 

باشد1399/11/06
در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 

155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/20 5/99/8217 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی - 
انتهاي 
فکوري 
جنب 
مجتمع 
فرهنگیان

5-1-10064-30-1-0-0 100

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 
595,200,000(پانصد و  نود و  پنج میلیون و  دویست هزار ) ریال  تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 192  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابراخطاریه پلیس جلوگیري ازتخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک 
بدون مجوز به احداث بنابرروي زمین نسقی باعرصه حدودآ110/4مترمربع بصورت سه طبقه با 

.نوع اسکلت بتونی وقدمت سه سال به شرح ذیل اقدام نموده است
/...همکف شامل یک واحد مسکونی وپارکینگ بمتراژ100مترمربع-1
/...طبقه اول ودوم بصورت مسکونی بمتراژ192مترمربع مترمربع-2

/...داراي 2واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -3
/...برابرطرح تفصیلی درکاربري فضاي سبز واقع گردیده کآل خارج ازتراکم قراردارد-4
الزم بذکر بوده ازبابت تخلف ساختمانی درهمکف بمتراژ116مترمربع داراي رآي 

تجدیدنظربشماره4957مورخه90/04/01محکوم به پرداخت جریمه نقدي میباشد.ضمنآبرابر 
خط پروژ بشماره 511حدودآبمتراژ12(د وازده مترمربع )ازاعیان داراي عقب نشینی 
میباشد....برابر تصمیم کمسیون محترم بشماره راي5/98/7800مورخه1398/07/21در 
111مسکونی ویالیی قراردارد..../(مقادیر فوق براساس نقشه هاي Rطرتفصیلی آتی در کاربري
معماري ارائه شده از سوي مالک لحاظ گردید.)مراتب جهت هرگونه دستور واقدام مقتضی 

/تقدیم میگردد...ش

100

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

5.64  0
 

3100000  , 1395 عدم رعایت عقب نشینی 1399/02/27 5/99/8294 رسیدگ
ي 
 مجدد

جاده 
سنگر-کوچ
ه عادلی

5-3-10075-20-1-0-0 101

 با توجه به دادنامه دیوان عدالت اداري در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش 
شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون مجوز مسکونی  به مساحت 120/63 مترمربع  (با 

اصالح متراژ نسبت به راي تجدیدنظر از مساحت 123/83 متر مربع به مساحت 
120/63 متر مربع ) با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 
صحت موضوع تخلف را دارد و با عنایت به اینکه در حریم (کاربري صنایع )هیچ گونه 
تراکم و سطح اشغال مصوبی وجود ندارد.  مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب یک  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
373,953,000(سیصد و  هفتاد و  سه میلیون و  نهصد و  پنجاه و  سه هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد..

جریمه 120.63  1
 

3100000  , 1395 احداث بناي بدون مجوز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس مبایعه نامه عادي ارائه شده توسط متقاضی  قطعه زمین 
نسقی  به مساحت  200 مترمربع و برابر نقشه برداري معماري ارئه شده داراي اعیان بدون 
مجوز به صورت ویالیی دوبلکس با اسکلت بتنی احداثی سال 1395 با زیربناي همکف 90.25 
مترمربع که ازین مقدار به مساحت 13.25 مترمربع پیلوت  و مابقی به مساحت 77 مترمربع 
به صورت همکف مسکونی- طبقه اول به مساحت 30.38 مترمربع ...به صورت یک واحد 
مسکونی بوده و داراي یک واحد کسري پارکینگ می باشد...بر اساس طرح تفصیلی در  
کاربري صنایع بوده و کال خارج از تراکم می با شد و برابر خط پروژه شماره  531 پیوست به 
مسا حت  5.64  متر مربع از  ملک در تعریض  کوچه 8 متري قرار دارد...داراي سوابق راي 
بدوي و تجدیدنظر کمیسیون ماده صد می باشد که با توجه به راي دیوان برابر تصمیم شماره 
5/98/7436 تاریخ 1398/05/01 گزارش به روز گردید...مراتب جهت دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد.1399/01/20/ر

101

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي طبقه پنجم به مساحت 15.06مترمربع 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 126,504,000
(یکصد و  بیست و  شش میلیون و  پانصد و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 15.06  2.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/02/28 5/99/8320 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
کوچه میثم 
2 - روبروي 

کوچه 14

5-1-10226-147-1-0-0 102

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله اتمام  دیوار چینی  و سربندي  
داراي پروانه به شماره 5/97/72 تاریخ  1397/06/14 در 10 واحد مسکونی با زیربناي 

1442.79 متر مربع میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه بردراي ارائه داده شده ممهور 
:به مهر مهندس حامد صفائی به شرح ذیل تقدیم میگردد

اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 15.06 متر مربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب .1
 سازي

در همکف  و طبقات 1 الی 4   و زیرشیروانی به مساحت 8.72 متر مربع کاهش بنا نسبت به 
..پروانه صادره دارد
..کسري پارکینگ ندارد

/.با توجه به خالف در حد 5% زیربناي پروانه ساختمانی مشمول پرداخت تبصره 7 نمیگردد
.عقب نشینی در زمان اجراي ساختمان رعایت گردیده است

کلیه متراژها پس از ارائه نقشه برداري نظام در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد و همچنین 
نحوه جانمایی پارکینگ بعد از کف سازي قابل بررسی خواهد بود...مراتب جهت دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك

102

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 160,000,000(یکصد و  شصت میلیون )  ریال تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 60.85  0
 

3300000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1399/01/18 5/99/8336 تجدید 
نظر

جاده سنگر 
روبروي 
قالیشویی 
پاکشوما

5-3-10065-284-1-0-0 103

در خصوص اعتراض خانم فاطمه قدیمی  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 
اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 1.5 به 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ  165,000,000(یکصد و  شصت و  پنج میلیون ) ریال محکوم و اعالم 
می دارد.  

جریمه 50  1
 

3300000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 60/85مترمربع بصورت یک 
باب مغازه تجاري کآل خارج از تراکم بانوع اسکلت فلزي ومصالح بلوکی بادهنه4/12متربا 
قدمت یکسال وپوشش صددرصد زمین اقدام نموده است.../داراي دو واحد کسري پارکینگ 

/...تجاري میباشد
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره531 فاقد عقب 
نشینی میباشد.ضمنآ مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده ازسوي مالک لحاظ 

گردیده است.../الزم بذکر بوده  تا کنون مدارکی از سوي مالک از بابت مجوز احداث یک باب 
/مغازه ارائه نگردید.مراتب جهت اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد...ش

103

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا همزمان ساز در نیم طبقه به مساحت 8.47 مترمربع و اضافه بناي 
طبقه اول به مساحت 0.61 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,724,000(دو میلیون و  هفتصد 

و  بیست و  چهار هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 9.08  2
 

150000  , 1374 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/02/01 5/99/8362 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
کریم پور

5-1-10161-24-1-0-0 104

در خصوص تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري (همزمان ساز ) ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد به استناد تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 
2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,315,000(سه میلیون و  سیصد و  پانزده هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 1.97  2
 

150000  , 1374 تبدیل غیر مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند مالکیت به صورت ششدانگ یک بابخانه 
دو اشکوبه که تحتانی مغازه و فوقانی مسکونی است به مساحت 48.30 مترمربع می باشد . از 
بابت ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 23 مورخه 1374/02/17 به صورت 
یک واحد مسکونی بر روي پارکینگ با زیربناي کل 75.36 مترمربع می باشد . داراي اصالح 
پروانه به شماره فیش 16311 مورخه 1376/06/04 با زیربناي کل 105.36 مترمربع شامل 
همکف به صورت پارکینگ به مساحت 37.68 مترمربع و طبقه اول به صورت یک واحد 
مسکونی به مساحت 37.68 مترمربع و نیم طبقه به مساحت 30 مترمربع می باشد که به 
استناد رأي کمیسیون ماده صد شماره 599 مورخه 1375/02/11 صادر شده است . پس از آن 
داراي گواهی عدم خالف به شماره درخواست 23961 مورخه 1374/11/23 و داراي گواهی 
پایانکار به شماره 12679 مورخه 1379/05/29 با زیربناي کل 67.68 مترمربع به صورت 
پارکینگ و انباري و یک واحد مسکونی می باشد . ( با توجه به بررسی پرونده به نظر می 
رسد که در پایانکار صادره ، مساحت طبقه اول به اشتباه ذکر نشده است ) . حالیه با عنایت 
به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی و مقایسه آن 
با اصالح پروانه صادره و بررسی پرونده فنی متقاضی ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته به 

: شرح زیر گزارش می گردد
 تبدیل بخشی از پیلوت به تجاري در همکف به مساحت 1.97 مترمربع - 1

احداث بنا در نیم طبقه اول به مساحت 8.47 مترمربع به صورت راه پله و سریس  - 2
. بهداشتی

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 0.61 مترمربع - 3
الزم به ذکر است که اضافه بناي فوق به صورت همزمانساز و به تاریخ 1374/02/17 می باشد 
.مساحت کل بنا در طبقه همکف به میزان 0.21 مترمربع کاهش یافته . همچنین مساحت بنا 
در زیر شیروانی به میزان 6.61 مترمربع کاهش یافته است . برابر خط پروژه شماره 511 به 
مساحت حدود 0.53 مترمربع از اعیان همکف و به مساحت حدود 4.76 مترمربع از اعیان 
طبقه اول در تعریض معبر واقع می گردد . حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار 
#ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گرددن
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 5 رشت به طرفیت آقاي احمد جعفري  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 11.50 مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات ( هر طبقه ) به مساحت 7.18 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به 
بناي مفید در هرطبقه به مساحت 2.26 مترمربع ، و تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 

ساختمانی بمساحت 66.26 مترمربع ، با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 495,225,000(چهارصد و  نود و  پنج میلیون و  دویست و  بیست و  پنج هزار ) 

ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 106.5  1.5
 

3100000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/02/09 5/99/8388 بدوي ج الکان 
-زمینهاي 
تعاون سپاه

5-2-10172-4-1-0-0 105

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدي بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 44 مورخه 1397/04/24 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت با 
زیربناي کل 291.74 مترمربع و داراي اصالح پروانه به شماره درخواست 700863 مورخه  
97/04/24 به صورت سه طبقه بر روي پیلوت با 3 واحد مسکونی و با زیربناي کل 373.21 
مترمربع می باشد . عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد . با عنایت به نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

 : تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.50 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ - 1
اضافه بنا به مساحت 7.18 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2

. 21.54 مترمربع
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم جمعاً به  - 3
مساحت 7.20 مترمربع ( به مساحت 2.26 مترمربع در طبقه اول و به مساحت 2.47 مترمربع 

.در هر یک از طبقات دوم و سوم )
. تراکم  اعطایی زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 66.26 مترمربع - 4

از بابت احداث هر واحد انباري با مساحت بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی در مجموع به 
مساحت 1 مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . مساحت بنا در طبقه زیر 
شیروانی به میزان 16.60 مترمربع کاهش یافته است . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست 
عقب نشینی ندارد . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالفد ساختمان را دارند . مراتب 

#جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن-98/11/08

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 بر اساس سال ساخت 
(1369) به مبلغ 1,199,800(یک میلیون و  یکصد و  نود و  نه هزار و  هشتصد) ریال 

عینا تأیید می گردد .

جریمه 171.4  0.1
 

70000  , 1369 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/27 5/99/8397 تجدید 
نظر

بلوار شهید 
بهشتی - 
کوچه 
قربانزاده - 
بعد از 
چهارراه 
بصیري - 

بن بست 18

5-1-10025-94-1-0-0 106

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 بر اساس سال ساخت 
(1369) به مبلغ 1,680,000(یک میلیون و  ششصد و  هشتاد هزار ) ریال عینا تأیید می 

گردد . ضمنا در خصوص کسري پارکینگ با توجه به گزارش شهرداري به شماره 
5/33/697236 مورخ 1398/11/15 ، ضمن نقض راي بدوي ، موضوع کسري پارکینگ 

منتفی میگردد .

جریمه 24  1
 

70000  , 1369 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابراخطاریه پلیس جلوگیري ازتخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک 
بدون مجوز به احداث بنابرروي زمین نسقی باعرصه 150مترمربع بصورت دو طبقه دو واحد 
باراه دسترس مجزا با نوع اسکلت بتونی وقدمت 29سال(به استناد فیش برق ارائه شده از 

.سوي مالک) به شرح ذیل اقدام نموده است
همکف بمساحت97/70مترمربع شامل یک واحد سوئیت مسکونی بمساحت 1-76/30

/...مترمربع به انضمام راه رو بمساحت21/4مترمربع
/...طبقه اول بصورت  یک واحدمسکونی بمساحت97/70 مترمربع-2

داخل تراکم  بمساحت171/4مترمربع.../ خارج از تراکم درمجموع همکف وطبقات -4
/...بمساحت24مترمربع

برابرطرح تفصیلی درکاربري مسکونی قراردارد.ضمنآبرابر خط پروژ بشماره 511حدودآ 
بمساحت 1مترمربع ازعرصه داراي عقب نشینی میباشد....ضمنآ ملک فوق داراي راي بدوي 
کمسیون ماده صد بشماره5/97/6031مورخه1397/11/13محکوم به پرداخت جریمه نقدي 
میباشد...الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه از سوي مالک لحاظ گردیده 
است...برابر تصمیم کمسیون محترم به شماره رآي 5/98/7051مورخه 1398/09/02به 

استحضارمیرساندطرح تفصیلی شهر رشت در بازه زمانی سالهاي1372الی1376به شهرداري 
ابالغ شده است لذا باتوجه به سال ساخت1369عمآلموضوع کسري پارکینگ بعلت نداشتن 
طرح تفصیلی درآن زمان منتفی میباشد.....مراتب جهت هرگونه دستور واقدام مقتضی 

/تقدیم میگردد...ش

106

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 108.54  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/17 5/99/8417 بدوي کوي بیانی 
- خیابان 
دوازدهم - 
اهللا اکبر - 
کوچه 10 
متري

5-1-10146-40-1-0-0 107

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

مازاد بر تراکم همکف و طبقات  راي به جریمه به مبلغ 1,373,803,200(یک میلیارد و  
سیصد و  هفتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  سه هزار و  دویست) ریال صادر می گردد.

جریمه 136.29  3
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/58 مورخه 1398/02/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 
4 واحد مسکونی و با زیربناي کل 693.69 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس مازیار پورابراهیمی تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 20.28 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 106.16 مترمربع ( هر طبقه 26.54  - 2
.مترمربع )

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 3.97 مترمربع - 3
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید در طبقات اول تا پهارم جمعا به مساحت  - 4

5.88 مترمربع ( هر طبقه 1.47 مترمربع )
. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 108.54 مترمربع - 5

سطح اشغال موجود همکف حدود  71 درصد می باشد . با عنایت به احداث انباري با مساحت 
بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی در مجموع به مساحت 0.59 مترمربع مشمول پرداخت 
عوارض درآمدي می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . تعداد 4 
واحد پارکینگ مورد نیاز در طبقه همکف تامین می گردد . حالیه متقاضی درخواست گواهی 
عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد.ن - 98/11/15

107

حسب مستندات و مدارك موجود در پرونده و باتوجه به قدمت بنا، 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  
31,158,100(سی و  یک میلیون و  یکصد و  پنجاه و  هشت هزار و  یکصد) ریال صادر 

و اعالم می دارد.

جریمه 100.51  0.1
 

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

کاربري مربوطه

1399/12/02 5/99/8427 بدوي بلوار امام 
علی جاده 
سنگر 

-صنوبر 6

5-3-10079-19-1-0-0 108

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  0.75 برابر ارزش معامالتی براي مقدار بناي خارج از تراکم ، به مبلغ  
74,911,500(هفتاد و  چهار میلیون و  نهصد و  یازده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.

جریمه 32.22  0.75
 

3100000  , 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس  فروشنامه ارائه شده به صورت ششدانگ  یک 
باب خانه و محوطه به مساحت 116 متر مربع  و در وضع موجود برابر نقشه برداري ممهور به 
مهر آقاي مهندس عباس بابائی به مساحت 109.8 متر مربع که در طبقه همکف و بخشی در 
طبقه اول ( بعنوان دوبلکس طبقه همکف ) با اسکلت بتنی که بدون اخذ مجوز احداث 

گردیده است . قدمت بنا  ( سال 1398) و سا ختمان در مرحله بهره برداري میباشد . تخلفات 
: ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش میگردد

احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت حدود 87.12 متر مربع که از این  -1
مقدار به مساحت 12.5 مترمربع بصورت پارکینگ  و به مساحت 18.4  مترمربع بصورت 

 پیلوت مابقی  بصورت مسکونی میباشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه دوبلکس به مساحت حدود 45.61  مترمربع بصورت  -2

مسکونی میباشد
مجموع کل زیر بناي داخل تراکم 100.51 متر مربع و خارج تراکم   32.22 متر مربع میباشد. 
برابر پی نوشت مسئول خط پروژه در ذیل شیت شهرباتوجه به اینکه ملک مذکور فاقد سند 
مالکیت  میباشد و در طرح تفضیلی مصوب معبر طاحی نگردیده است فلذا امکان تهیه خط 
پروژه جهت عقب تعیین عقب نشینی احتمالی وجود ندارد.  ملک به استناد طرح تفصیلی 
(مسکونی ویالیی ) واقع میگردد . .  . مراتب جهت صدور دستور  r111 شهر رشت در کد پهنه

#مقتضی به حضور تقدیم میگردد .پ

108

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

کسري 2 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 15,187,500(پانزده میلیون 
و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ 1399/06/29 5/99/8439 بدوي قلعه سرا 
جاده تهران

5-3-10058-242-1-0-0 109

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 35,283,600(سی و  پنج میلیون و  دویست و  هشتاد و  سه هزار و  ششصد)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 154.88  0.75
 

303750  , 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 در خصوص بناي تجاري به مساحت 31/83 متر مربع ، با توجه به 
تعیین ارزش سرقفلی توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 59035 
مورخ 98/4/13 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 22/400/000 ریال ، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 4,480,000(چهار میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می نماید .

جریمه 36.06  0
 

303750  , 1381 احداث مغازه بدون مجوز 1399/06/29 5/99/8439 بدوي قلعه سرا 
جاده تهران

5-3-10058-242-1-0-0 109

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

15  0
 

303750  , 1381 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما طبق  بازدید از محل وقوع ملک  و با توجه به مدارك پیوست  که داراي کل زمین 
نسقی به مساحت  135 مترمربع  بر اساس کروکی پیوست   است ، ما لک بدون مجوز اقدام 
 به احداث بنا با اسکلت بتنی  دردو  طبقه با قدمت سال 1381   به شرح ذ یل نموده است
همکف شامل انباري و راه پله  به مساحت 27.58 مترمربع و مجموع دو واحد تجاري به -1

مساحت 31.83
 طبقه اول یکواحد مسکونی به مساحت 95.47 مترمربع - 2

 یک واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد  کسري پارکینگ  مسکونی  -3
  کال خارج تراکم به مساحت  159.11  مترمربع با کسر دو واحد تجاري31.83  مترمربع -4

در منطقه با کاربري پارك منطقه اي  واقع است مقدار عقب نشینی بر اساس خط پروزه در  
هر طبقه به مساحت 15 مترمربع از اعیان در دو طبقه 30 مترمربع است .مراتب جهت 

.دستورات مقتضی به حضور تقدیم میگردد

با احترام در پاسخ به تصمیم کمیسیون به  شماره 5/98/7864 مورخه 1398/106/07 به 
استحضار می رساند  درخصوص بروز رسانی گزارش کارشناسی اعالم میدارد که گزارش 
#تنظیمی  بروز میباشد   مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ر

109

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 
330,150,000(سیصد و  سی میلیون و  یکصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 53.25  2
 

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

1399/02/20 5/99/8442 بدوي ج الکان - 
شرکت 
مهندسین 
دهکده گیل 
- 10 متري

5-2-10350-59-1-0-0 110

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله اتمام عملیات ساختمانی داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 85 مورخه 95/12/25 به صورت 2.5 طبقه کالً در یک واحد مسکونی با 
زیربناي کل 418.46 مترمربع می باشد ... داراي گواهی عدم خالف به شماره 683114 مورخه 
1396/07/01 با زیربناي کل 418.46  مترمربع می باشد ... با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
ممهور به مهر آقاي مهندس کریم قربانی نژاد که ثبت دفتر نمایندگی نظام مهندسی 
: ساختمان رشت شده ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد

. اضافه بنا در همکف به مساحت 13.50 مترمربع - 1
اضافه بنا در طبقات به مساحت 39.75 مترمربع ( اضافه بنا در طبقه اول به مساحت  - 2

.21.20 مترمربع و اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 18.55 مترمربع )
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . تعداد دو واحد پارکینگ در همکف 
تامین می گردد . عقب نشینی رعایت می گردد . مساحت راه پله به بام به میزان 6.98 
مترمربع کاهش یافته است . حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار ساختمان را دارند . 

#مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

110

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي همکف به مساحت 27.29 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، 
جمعاً به مساحت 130.75مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 2 مترمربع، 
اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 22.87 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه معترض، نظر به اینکه 

اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و 
راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، 
راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,229,155,200(یک میلیارد و  دویست و  بیست و  نه 

میلیون و  یکصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 182.91  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/01 5/99/8464 تجدید 
نظر

بلوار امام - 
فرهاد

5-1-10151-118-1-0-0 111

در خصوص تراکم اعطایی راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 250,404,000(دویست و  

پنجاه میلیون و  چهارصد و  چهار هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 149.05  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

در خصوص افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 7 به 8 راي بدوي 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره 96 در تاریخ 96/12/28 با زیربناي کل 886.44 مترمربع  می باشد...که 
گزارش خالف براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس علی انصار به  شرح ذیل تقدیم 

:می گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 27.29 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 130.75 متر مربع.2
اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 149.05 متر مربع.3

کاهش زیربناي راه پله و افزایش مساحت مسکونی به مساحت 2 مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در هفت واحد مسکونی 
بوده  و در زمان اجرا به صورت 8 واحد مسکونی اجرا گردیده است ...در نقشه هاي زمان  
پروانه به مساحت 6.48 مترمربع در طبقات اول تا سوم  در ضلع غربی به سمت حیاط خلوت 
اقدام به کاهش زیربنا با تغییر پالن نموده است...کسري پارکینگ ندارد ... ارتفاع پیلوت و 
متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد بود  و در زمان پایانکار هرگونه 
مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد. /ر

111

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 22.07 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول و 
دوم جمعاً به مساحت 85.46 مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید 
به مساحت 0.14 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 10.4 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 
915,042,500(نهصد و  پانزده میلیون و  چهل و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 118.07  2.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/01 5/99/8469 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
خیابان بهار 
- فرعی اول

5-1-10204-29-1-0-0 112

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/113  در تاریخ 1398/05/07 با زیربناي کل 438.08 مترمربع می باشد...که 
گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس رامین واله به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.07 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  به مساحت 85.46 متر مربع.2
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 0.14متر مربع.3

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 10.40 متر مربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در چهار واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد...انباري احداثی زیرشیروانی به مساحت 2.89 مترمربع 
از حد مجاز 5 مترمربعی بیشتر بوده و مشمول عوارض درآمدي می باشد...برابر خط پروژه 
شماره 511 عقب نشینی ندارد ، ضمنا در زمان پایانکار هرگونه مغایرت و ارتفاع پیلوت و 
متراژها پس از کف سازي و نازکاري  قابل بررسی مجدد خواهد بود...مراتب جهت دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر
با توجه به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس رامین واله داراي مغایرت زیربناي -
تخلف با راي کمیسیون به صورت افزایش بنا همزمان ساز به مساحت 3.09   مترمربع در 
.زیرشیروانی می باشد./ر1399/09/23 مشمول پرداخت عوارض درامدي نمی باشد

112

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 20.85 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
سوم، هر طبقه به مساحت 18.22 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 79.31 مترمربع 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 780,292,800(هفتصد و  هشتاد میلیون و  دویست و  نود و  دو هزار 
و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 154.82  1.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/27 5/99/8472 بدوي ج  الکان - 
زمینهاي 
شرکت گاز

5-2-10001-29-1-0-0 113

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 5/98/61 مورخه 1398/02/19 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت با 3 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 439.28 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس مرتضی محمدي تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20.85 مترمربع که از این مقدار به مساحت 18.22  - 1
مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ و به مساحت 2.63 مترمربع به صورت سرویس 

. بهداشتی در حیاط می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 54.66 مترمربع ( هر طبقه 18.22  - 2

. مترمربع )
. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 79.31 مترمربع - 3

در طبقه زیر شیروانی به مساحت 2.29 مترمربع کاهش بنا دارد . نقشه هاي معماري بنا کالً 
تغییر یافته است . 5 واحد پارکینگ در همکف تامین می گردد ( یک واحد پارکینگ بدون 
تزاحم و 4 واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک - هر دو واحد پارکینگ با تزاحم متعلق به 
یک واحد مسکونی می باشد ) . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب نشینی ندارد . 
حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

113

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا بصورت احداث انباري در زیر شیروانی به مساحت 55/17 متر مربع  
با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 105,926,400(یکصد و  پنج میلیون و 
 نهصد و  بیست و  شش هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 55.17  2
 

960000  , 1398 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/02/22 5/99/8482 بدوي بلوار امام - 
فرشته

5-1-10151-171-1-0-0 114

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله  اتمام  سربندي و نازکاري   
داراي پروانه به شماره 5/97/11 تاریخ 97/10/16 میباشد...از بابت اضافه بناي تا مرحله اتمام 
سقف چهارم  به صورت اضافه بنا در همکف و طبقات 1 الی 3 و تبدیل واحد داراي راي 
کمیسیون ماده صد   و دریافت گواهی عدم خالف به شماره 701656 مورخ 98/10/22 
میباشد....حالیه بعد از اتمام سربندي بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده داراي اضافه 

:بناي جدید در زیر شیروانی نسبت به پروانه صادره به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در زیر شیروانی به صورت احداث انباري  به مساحت 55.17 متر مربع.1

حالیه تقاضاي دریافت گواهی عدم خالف جدید را دارند...مراتب جهت دستور مقتضی به 
#حضور تقدیم میگردد./ك

114

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 69.58  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/17 5/99/8494 بدوي بلوار امام 
خمینی(ره)
-باهنر 
دوازده 
متري 

فرجام جنب 
سوپرمارکت 
 قدیري

5-1-10137-139-1-0-0 115

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 1,808,940,000(یک میلیارد و  

هشتصد و  هشت میلیون و  نهصد و  چهل هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 215.35  2.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/99 در تاریخ 1398/03/12  به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت با زیربناي  کلی 
1098.62 متر مربع در 9 واحد مسکونی  میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري 

:ارائه داده شده  به شرح ذیل تقدیم میگردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 12.76 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 133.48متر مربع (هر طبقه 33.37 متر مربع).2
اضافه بنا  و عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه 5 به مساحت 64.19 متر مربع(از این  .3
مقدار به مساحت 30.82 متر مربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي و به مساحت 

33.37 متر مربع به صورت اضافه بنا در طبقه 5 میباشد.)
کاهش راه پله و اضافه به بناي مسکونی به مساحت 4 متر مربع.4

مازاد بر تراکم  در زمان صدور پروانه تبصره 7) به مساحت  69.58 متر مربع.5
.به مساحت 0.96 متر مربع داراي اضافه بنا در زیرشیروانی میباشد ..6

کف سازي انجام نشده و پس از کف سازي و در زمان پایانکار نحوه قرار گیري پارکیگ ها 
قابل بررسی خواهد بود...ضمنا در صورت مغایرت کلیه متراژها در زمان پایانکار قابل بررسی 
خواهد بود...عقب نشینی رعایت گردید...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#میگردد./ك

115

با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 16.17مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هر 
یک به مساحت 29.12 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 139.63 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 1,829,721,600(یک میلیارد و  هشتصد و  بیست و  نه میلیون و  
هفتصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 272.28  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/21 5/99/8495 بدوي کوي بیانی 
- خیابان 
دوازدهم - 
ك ا...اکبر

5-1-10146-49-1-0-0 116

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/66 مورخه 1398/02/23 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت 
با چهار واحد مسکونی و با زیربناي کل 579.84مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس  مرتضی محمدي تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا 

: این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.92 مترمربع که  به مساحت 4.75 مترمربع  - 1
بصورت سایه کنسول بال استفاده میباشد که در زیر بناي خالف لحاظ نمیگردد

اضافه بنا به مساحت 29.12 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت  - 2
. 116.48 مترمربع

. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه (تبصره 7) به مساحت 139.63 متر مربع-3
برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد( عقب نشینی رعایت گردیده و زمان 
پایانکار قابل برسی مجدد میباشد) .در طبقه زیر شیروانی به مساحت 11.49  مترمربع کاهش 
بنا دارد . با عنایت به عدم اجراي کف سازي اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت میسر نمی 
باشد . تعداد چهار واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می گردد . در صورت ارائه نقشه 
برداري در زمان پایانکار و مغایرت متراژي قابل بررسی مجدد خواهد بود . حالیه متقاضی 
درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم میگردد .پ
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در خصوص تخلف ساختمانی آقاي محمد رسولی موضوع گزارش شهرداري منطقه 5 
رشت مبنی بر احداث بناي بدون مجوز به مساحت 6.94 مترمربع با عنایت به 

محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 15,600,000(پانزده میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد..

جریمه 40  0.5
 

780000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/15 5/99/8497 بدوي پیام نور 
-شهرك 
سپیدرود 
-خیابان 
گلها

5-1-10350-12-1-0-0 117

با توجه به 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 19,500,000(نوزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1
 

780000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مدارك و نقشه هاي معماري ارائه شده ( نقشه 
هاي معماري بدون مهر مهندس ارائه شده است ) به صورت یک قطعه زمین نسقی به 
مساحت حدود 72 متر مربع می باشد که مالک بدون اخذ مجوز اقدام به احداث یک واحد 
مسکونی ویالیی بر روي کرسی با مصالح بلوکی و سریندي شیروانی چوب و پوشش حلب 
نموده است . قدمت بنا حدود سال 1397 و عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می 
: باشد . تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد

. احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 40 مترمربع - 1
 .داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 2

ملک در داخل محدوده قانونی شهر واقع شده ولی فاقد کاربري می باشد . کل اعیان احداثی 
خارج از تراکم می باشد . سطح اشغال استفاده شده در همکف 55.55 درصد می باشد . با 
عنایت به توضیحات نقشه بردرار محترم ( آقاي مهندس واله ) در ذیل شیت شهري ، ملک 
در محدوده فاقد کاربري واقع شده و امکان تهیه خظ پروژه به منظور تعیین میزان عقب 
نشینی احتمالی وجود ندارد . حالیه متقاضی درخواست حفاري گاز به طول 10 مترخاکی را 
دارند . معبر مورد نظر فاقد زیرسازي بوده و آماده آسفالت نمی باشد .( در نامه اداره گاز به 
اشتباه آسفالت ذکر شده ولی  کوچه کال خاکی می باشد ) . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

117

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 
69,652,800(شصت و  نه میلیون و  ششصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 13.82  1.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/02/22 5/99/8498 بدوي بلوار باهنر 
خیابان 
شالیزار 
روبروي 
بازارچه 
جنب 
ساختمان 
سرو

5-1-10143-4-1-0-0 118

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 65 مورخه 1396/12/02 به صورت 3.5 طبقه با 6 واحد مسکونی  
و دو واحد تجاري  در همکف به مساحت 50 متر مربع و با زیربناي کل 767.18 مترمربع می 
باشد .از بابت دو واحد تجاري داراي راي کمیسیون ماده 5 به شماره  مورخ میباشد... حالیه با 
عنایت به بازدید و نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس رامین واله تخلفات 

: ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 1.44 مترمربع -1

احداث  یکباب واحد تجاري به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به مساحت 18.01 متر مربع - 2
با ارتفاع 3.40 و عرض دهنه 4.22 متر (دو واحد تجاري به صورت مجاز بر اساس  راي 

کمیسیون ماده 5  در پروانه ساختمانی داشته و در وضع موجود اقدام به افزایش از2  واحد به 
3 واحد تجاري نموده است)

عاضافه بنا در طبقه اول الی سوم به مساحت 6.45 متر مربع (هر طبقه 2.15 متر مربع ) - 3
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.93 متر مربع - 4

داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري میباشد.5
اضافه بنا در حد 5% زیربنا بوده و مشمول تبصره 7 نمیگردد

ارتفاع پیلوت و پارکینگ از 2.40 به حدود 3.30 متر افزایش یافته است که تا قبل از پایانکار 
باید اصالح گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی رعایت می گردد .. تعداد 
6 واحد پارکینگ مسکونی در همکف تامین می گردد ( 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم و 2  
واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک  ). در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار کلیه 
مساحتها و متراژها قابل بررسی مجدد خواهد بود مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد .ك

با توجه به راي کمیسیون ماده صد از بابت تبدیل همکف به تجاري داراي تخریب و اعاده به 
/.وضع سابق میباشد...تحلیل درآمدي بر اساس اعاده به وضع سابق تجاري  گزارش میگردد

118

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
197,904,000(یکصد و  نود و  هفت میلیون و  نهصد و  چهار هزار )  ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 29.45  2
 

3360000  , 1398 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/02/27 5/99/8499 بدوي بلوار باهنر 
- ستاد 
اجرایی 
فرمان امام

5-1-10210-8-1-0-0 119

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/97/130 در تاریخ 1397/12/08 میباشد...که گزارش خالف  بر اساس نقشه برداري 

.ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس کاوه قلندري به شرح ذیل تقدیم میگردد
اضافه بنا در طبقه پنجم به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي به مساحت 29.45 متر .1

مربع
در همکف و طبقات 1 الی 4 جمعا به مساحت 2.06 متر مربع کاهش بنا دارد
اضافه بنا در حد 5% زیربناي پروانه بوده و مشمول تبصره 7 نمیگردد

کسري پارکینگ ندارد و در زمان پایانکار و بعد از کف سازي  در خصوص جانمایی پارکینگ  
ها و همچنین در صورت مغایرت متراژها قابل بررسی خواهد بود...حالیه تقاضاي دریافت 
#گواهی عدم خالف را دارند...مراتب جهت دستورات مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بالکن 
سراسري با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت 

موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 3 ماده 
صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 4 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
68,400,000(شصت و  هشت میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 24  4
 

225000  , 1376
 , 1387

1399/06/12 بالکن خارج از حد مجاز 5/99/8502 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
نبش بن 
بست حق 
پرست

5-1-10204-15-1-3-0 120

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت یک باب مغازه 
قطعه 3  تفکیکی به مساحت 24 مترمربع داراي بالمانع شماره 2/33/10812 تاریخ 

1373/06/30 می باشد ...برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس کامبیز هاللی داراي بالکن 
سراسري بوده که در دو بازه زمانی مختلف احداث و تکمیل گردید قسمت اول به مساحت 12
 مترمربع    با قدمت سال 76 و مابقی به مساحت 12مترمربع در سال 87 که بابت بالکن 
مجوزي ارائه نگردید ... داراي فعالیت صنفی با  تابلو تبلیغاتی با طول 2 متر و ارتفاع 1 متر 
می باشد ...حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند...مراتب 

جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.ر1398/12/05

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 

96,379,000(نود و  شش میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه هزار ) ریال صادر می گردد

جریمه 62.18  0.5
 

3100000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/22 5/99/8503 بدوي ج 
الکان-زمین
هاي تعاون 
سپاه - 
شهرك 
سیداحمدخ
مینی

5-2-10173-37-1-0-0 121

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 10/95 مترمربع، اضافه بنا در 

طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 10/95مترمربع، کاهش سطح راه پله و تبدیل 
آن به بناي مفید به مساحت 7/98 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 
مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 
1/75برابر ارزش معامالتی به مبلغ 280,906,500(دویست و  هشتاد میلیون و  نهصد و  

شش هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 51.78  1.75
 

3100000  , 1392 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 28 مورخه 1392/06/12 به صورت سه طبقه بر روي پیلوت به 3 واحد 
مسکونی و با زیربناي کل 331.74 مترمربع می باشد .حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 10.95 مترمربع - 1

اضافه بنا به مساحت 10.95 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2
. 32.85 مترمربع

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت 2.66 مترمربع در هر  - 3
. یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 7.98 مترمربع

. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه به مساحت 62.18 مترمربع - 4
سطح اشغال مجاز همکف 50 درصد و سطح اشغال همکف در پروانه صادره 48.57درصد و 
سطح اشغال اجرا شده در همکف 66.55 درصد می باشد . مساحت راه پله به بام به میزان 
4.81 مترمربع کاهش یافته است . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته است . نماي پشت 

ساختمان ایزوگام براق کار شده که باید تا زمان صدور پایانکار اصالح گردد . با توجه به نقشه 
هاي زمان صدور پروانه ، براي 3 واحد مسکونی 2 واحد پارکینگ تامین شده بود که در اجرا 
تعداد  2 واحد پارکینگ در همکف تامین می گردد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل 
بررسی مجدد خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . 

#مراتب  جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن
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درخصوص گزارش شهرداري منطقه 5 رشت به طرفیت آقاي رسول عزیزي  مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات ( هر طبقه) به مساحت 9.18
مترمربع، و تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی  به مساحت 98.65 مترمربع با 
عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را 
دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با 
ضریب یک برابر ارزش معامالتی به مبلغ 485,688,000(چهارصد و  هشتاد و  پنج 

میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 144.55  1
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/28 5/99/8514 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
کوچه بهار 
- نبش 
کوچه هفتم

5-1-10202-1-1-0-0 122

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان تعرفه شده یک ساختمان 4.5 طبقه که داراي پروانه ساختمانی به شماره 701133 
مورخه  1398/10/13 در چهار واحد مسکونی و با زیربناي کلی 506.65 مترمربع احداث 
گردیده که مالک در زمان اجرا طبق نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي کاوه قلندر 
شمامی به مساحت 551.22 متر مربع اجرا نموده که داراي  اضافه بناي کلی به مسااحت 
44.57 مترمربع  در مرحله سفت کاري  بوده و گزارش تغییرات و زیربناي تخلفات به شرح 

.ذیل میباشد
%سطح اشغال مجاز در همکف 60% و سطح اشغال استفاده شده  در همکف 66 -

کاهش زیربناي راه پله و آسانسور به مساحت 0.02 مترمربع در همکف و اضافه بنا در   -1
 پیلوت به مساحت 9.18 مترمربع

 افزایش  زیرناي مفید طبقه اول  به مساحت 9.18 مترمربع -2
 افزایش  زیرناي مفید طبقه  دوم به مساحت 9.18 مترمربع-3
 افزایش  زیرناي مفید طبقه سوم به مساحت 9.18 مترمربع-4

 افزایش  زیرناي مفید طبقه چهارم به مساحت 9.18 مترمربع-5
کاهش کلی مساحت 1.33مترمربع در  زیرشیروانی و افزایش جمع انباري ها در زیر -6

 شیروانی به مساحت 0.44 مترمربع
.به مساحت 98.65 مترمربع داراي تراکم اعطایی تبصره 7 میباشد-7

همچنین با توجه به عدم اجراي دیوار طبقه همکف و عدم اجراي درب پارکینگها اظهار نظر 
در خصوص رعایت عقب نشینی - پخی و تامین پارکینگها در این مرحله  امکان پذیر 

.نمیباشد
.حالیه مالک تقاضاي عدم خلف را ادارد. که مراتب به حضور تقدیم میگردد

122

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت ساختمان یک طبقه روي همکف 
مشتمل بر یک واحد مسکونی و یک باب مغازه، با توجه به محتویات پرونده و اقتضاء 
جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار ارجاع امر 
به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش ر-226634 
مورخ 98/12/10 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بنا، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد 
قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
5,524,605(پنج میلیون و  پانصد و  بیست و  چهار هزار و  ششصد و  پنج)  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 181.88  0.1
 

303750  , 1381 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/10 5/99/8515 بدوي بلوار امام 
خمینی- 
خیابان 
فرجام

5-1-10137-136-1-0-0 123

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف 
به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

15.61  0
 

303750  , 1381 عدم رعایت عقب نشینی 1399/02/10 5/99/8515 بدوي بلوار امام 
خمینی- 
خیابان 
فرجام

5-1-10137-136-1-0-0 123

 در خصوص یک باب مغازه با توجه به نظریه کارشناسی مذکور و تعیین ارزش سرقفلی 
به مبلغ 50،000،000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 10,000,000(ده میلیون ) ریال صادر و 
اعالم می نماید.

جریمه 13.79  0
 

303750  , 1381 احداث مغازه بدون مجوز

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد کسري پارکینگ تجاري 
به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 30,375,000(سی میلیون و  سیصد و  هفتاد و  پنج هزار )  

ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 50  2
 

303750  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص بناي مسکونی مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
ها راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 19,148,400(نوزده 
میلیون و  یکصد و  چهل و  هشت هزار و  چهارصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 31.52  2
 

303750  , 1381 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده ومدارك 
ارائه شده ازسوي مالک بصورت ششدانگ سند مفروزي یکباب خانه بمساحت131/40

مترمربع میباشد....حالیه مالک بدون مجوز نسبت به افزایش بنا بانوع اسکلت بتونی ومصالح 
/.... بلوکی  به شرح ذیل اقدام نموده است

همکف  بمساحت106/70مترمربع شامل یک باب مغازه تجاري بمساحت13/79مترمربع کآل -1
خارج از تراکم به انضمام راهرو و پارکینگ بمساحت 24/75مترمربع  ویک واحدوراه پله 
/...مسکونی بمساحت68/16مترمربع باقدمت 17سال(به استناد سندمالکیت)

/... طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 106/70مترمربع باقدمت17سال-2
/...داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی ویک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-3

/...داخل تراکم  بمساحت181/88مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت31/52مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 
15/61مترمربع داراي عقب نشینی بوده که از این مقدار حدودآ بمساحت 1/20مترمربع از 
اعیان میباشد.....الزم بذکر بوده مقادیرفوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 
ممهوربه مهرمهندس رضا صمیمی شارمی بشماره نظام  00132-600-11 لحاظ گردیده 

/است.../.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 18.83 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم جمعاً به مساحت 75.32 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 600,516,000(ششصد میلیون و  

پانصد و  شانزده هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 119.15  1.5
 

3360000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/04/10 5/99/8517 بدوي بلوار امام - 
فرشته - 
انتهاي 
ا...اکبر

5-1-10137-145-1-0-0 124

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 21 مورخه 1397/02/30 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با دو 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 356.32 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر خانم مهندس نسرین صابر الیزائی ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا 

 : این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 18.83 مترمربع - 1

اضافه بنا به مساحت 18.83 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت  - 2
. 75.32 مترمربع

. افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد - 3
. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 4

سطح اشغال مجاز همکف بر اساس پروانه صادره 59.75 درصد و سطح اشغال اجرا شده در 
همکف 77.86 مترمربع می باشد . در طبقه زیر شیروانی به مساحت 2.28 مترمربع کاهش 
بنا دارد . راه پله هاي داخلی حذف شده و دو واحد مسکونی دوبلکس در  اجرا به 4 واحد 
مسکونی مجزا تبدیل شده است . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته است . از بابت احداث 
سه واحد انباري با مساحت بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی جمعاً به مساحت 3.19 

مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشد . مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ندارد 
. تعداد 3 واحد پارکینگ در همکف تامین می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست 
عقب نشینی رعایت می گردد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی می باشد . 
حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/03/17 5/99/8537 بدوي بلوار شهید 
بهشتی - 
کوي 15 
خرداد - 
کوچه15

5-1-10123-91-1-0-0 125

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 38.94  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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 420,672,000(چهارصد و  

بیست میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 62.6  2
 

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

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت  داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/98/151 تاریخ 95/03/29 با زیربناي کل 342.51 مترمربع  می 

باشد...برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس رامین واله با زیربناي کل 409.11 مترمربع 
داراي توسعه بنا بوده  که  گزارش تخلف براساس شکایت ساکنین پالك مجاور (پیوست) به 

:شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف به مساحت 8.01 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 42.33 متر مربع.2
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 16.26 مترمربع.3

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 38.94 متر مربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی 
بوده که حالیه به صورت 3 واحد مسکونی اجرا گردیده و داراي افزایش یک واحد مسکونی 
می باشد .. کسري پارکینگ ندارد ، سطح اشغال مجاز 50 درصد و مورد استفاده 57.24  
درصد می باشد.... ضمنا  ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري و هرگونه 

مغایرت در زمان پایانکارقابل بررسی مجدد خواهد بود. مراتب جهت دستور مقتضی به حضور 
تقدیم می گردد. /ر1399/01/2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  482,916,000(چهارصد و  هشتاد و  دو میلیون و  

نهصد و  شانزده هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 287.45  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/20 5/99/8538 بدوي کمربندي 
شهید 
بهشتی 
-کوي بیانی 
- نهم

5-1-10149-7-1-0-0 126

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
1,000,809,600(یک میلیارد و  هشتصد و  نه هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 148.93  2
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 94 مورخ 
1397/09/06 در پنج طبقه 10 واحد مسکونی و طبقه پنجم بصورت عقب ساز با زیر بناي 
1611.83متر مربع میباشد . که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت 
به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر مهندس مرتضی محمدي دراي اضافه 

.... بنا به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 12.38 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 102.16 متر مربع (در هر طبقه 25.54 متر مربع )-2
(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 0.60 متر مربع که در هر طبقه بسطح 0.12متر مربع میباشد 

(
 اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 33.79متر مربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي-3

 بسطح 5.65 متر مربع کاهش زیربنا در زیرشیروانی نسبت به پروانه دارد-4
بسطح 287.45 متر مربع تراکم اعطایی زمان صدور پروانه دارد که با توجه به اینکه -5
تخلفات بیشتر از 5% میباشد لذا کل تراکم اعطایی به عنوان تخلف به کمیسیون ماده صد 

 . گزارش میگردد

رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما  
 . در زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد

عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 
 . میگردد

احتراما در پاسخ به سوال مطرح شده در تصمیم شماره 5/98/8148 مورخ 1398/12/03 
اعالم میدارد تبصره کلی شماره 7 تراکم مصوب اعطایی مصوب مصوب کمیسیون ماده 5 در 
قسمت توضیحات پشت پروانه ساختمانی قید گردیده است .. مراتب جهت دستور تقدیم 

. میگردد

126

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 6717 مورخ 99/1/27 
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 
49,874,400(چهل و  نه میلیون و  هشتصد و  هفتاد و  چهار هزار و  چهارصد)  ریال 

صادر و اعالم می گردد. 

جریمه 47.22  0.75
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/01 5/99/8542 تجدید 
نظر

خیابان امام 
خمینی 
خیابان پیام 
نور انتهاي 
شهرك 
سپیدرود 
خیابان گلها 
 فرعی سوم

5-1-10350-8-1-0-0 127

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 

45,000,000(چهل و  پنج میلیون ) ریال صادر می گردد .

جریمه 25  1
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي 
مهندس کامبیز هاللی به صورت یک قطعه زمین نسقی و محصور به مساحت 99.76 مترمربع 
مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی ویالیی و بارانداز در حیاط که بدون اخذ مجوز احداث 
شده اند . قدمت بنا سال 1396 و عملیات ساختمانی در مرحله بهر برداري می باشد . 

: تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش میگردد
احداث بناي بدون مجوز به مساحت 25.20 مترمربع با اسکلت بلوك سیمانی به صورت  - 1

. یک واحد مسکونی ویالیی
 . احداث بناي بارانداز در حیاط به مساحت 22.02 مترمربع با اسکلت فلزي - 2

. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 3
کل اعیانات احداثی خارج از تراکم می باشد . ملک در محدوده فاقد کاربري واقع شده و 
تهیه خط پروژه به منظور تعیین میزان عقب نشینی احتمالی امکانپذیر نمی باشد . مراتب 

#جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن
حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و سوابق تخلف 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 252,453,600(دویست و  پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  

سه هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 50.09  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/27 5/99/8545 بدوي پل تالشان 
- زمین هاي 
دارایی

5-2-10395-6-1-0-0 128

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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  87,712,800(هشتاد و  هفت میلیون و  هفتصد و  

دوازده هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 52.21  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/27 5/99/8545 بدوي پل تالشان 
- زمین هاي 
دارایی

5-2-10395-6-1-0-0 128

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی بروي قطعه زمین قطعه 69 تفکیکی به مساحت 
عرصه  160 مترمربع مالک پیش از صدور پروانه احداث بنا  اقدام به پی کنی و ستون گذاري 
همکف نموده بود و داراي بناي احداثی نیمه کاره با زیربناي 109.90 مترمربع قبل از اخذ 
پروانه بوده  که  از بابت آن داراي راي کمسیون ماده صد جریمه با شماره 699221 تاریخ 
1397/12/07 می باشد که جریمه پرداخت گردید و پروانه احداث بنا شماره 5/97/140  تاریخ 
1397/12/25 صادر گردید...حالیه با ادامه احداث بنا عملیات ساختمانی در مرحله نازك 

:کاري قرار دارد و  گزارش تخلف توسعه بنا به شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 0.61 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 48.93 متر مربع.2
اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 52.21 متر مربع.3

کاهش زیربناي راه پله و افزایش مساحت مفید مسکونی به مقدار 0.55 مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد...سطح اشغال مجاز همکف 56.72 و مورد استفاده 
66.68 درصد می باشد... ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري در زمان 
پایانکار در صورت وجود هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود...  مراتب جهت 

#دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1394 مساحت کسري پارکینگ 1399/12/10 5/99/8550 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
بلوار باهنر 
 - میثم 2

5-1-10199-21-1-0-0 129

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

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

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1394 افزایش تعداد واحد 1399/12/10 5/99/8550 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
بلوار باهنر 
 - میثم 2

5-1-10199-21-1-0-0 129

درخصوص گزارش شهرداري منطقه 5 رشت به طرفیت آقاي عبداهللا میري مبنی بر 
تخلف ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 26.76مترمربع، اضافه بنا در 
طبقات اول تا سوم هر طبقه به مساحت 89.28 مترمربع،و احداث کنسول هر طبقه  به 
مساحت 7.35 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 دو(2)برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ927,964,800(نهصد و  بیست و  هفت میلیون و  نهصد و  شصت و  چهار هزار و  
هشتصد)  ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 138.09  2
 

3360000  , 1394 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

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 
110,880,000(یکصد و  ده میلیون و  هشتصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 66  0.5
 

3360000  , 1394 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 40 مورخه 1394/06/11 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت با دو 
واحد مسکونی و با زیر بناي کل 290.59 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس محمد ناصري گرگون تخلفات ساختمانی صورت گرفته به 

: شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.76 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا به مساحت 29.76 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2
. 89.28 مترمربع

احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر به مساحت 7.35 مترمربع در هر یک از طبقات  - 3
. اول تا سوم جمعاً به مساحت 22.05 مترمربع

افزایش تعداد واحدهاي مسکونی یک واحد ( تعداد واحد هاي مسکونی از دو واحد به  - 4
 سه واحد افزایش یافته است )

. داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 5
 . تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 66 مترمربع - 6

تراکم مجاز همکف بر اساس پروانه صادره 58.9 درصد و تراکم اجرا شده در همکف 85.98 
درصد می باشد . مساحت بنا در طبقه زیر شیروانی به میزان 10.63 مترمربع کاهش یافته 
است . انباریهاي پیش بینی شده در زیر شیروانی حذف و در طبقه همکف اجرا شده اند . 
برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . نقشه هاي معماري بنا تغییر نموده 
است . نقشه هاي معماري اصالحی تاکنون ارائه نشده است . در صورت ارائه نقشه برداري در 
مراحل بعدي کلیه مساحتها و متراژها و عقب نشینی قابل بررسی خواهد بود . مراتب جهت 

#صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

129

 خصوص یک واحد کسري پارکینگ ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2 به  1.5 
برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  116,250,000(یکصد و  شانزده 

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

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/27 5/99/8553 تجدید 
نظر

127.98 5-1-10138-16-1-0-0 130

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 26.27 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم، هر طبقه به 

مساحت 26.77 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 20.71 مترمربع، تراکم 
اعطایی به مساحت  مترمربع 53.8 با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 
ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده 
است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با 

ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب 
جریمه از  2 به  1.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  842,068,500
(هشتصد و  چهل و  دو میلیون و  شصت و  هشت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.  

جریمه 181.09  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/27 5/99/8553 تجدید 
نظر

127.98 5-1-10138-16-1-0-0 130

در خصوص افزایش تعدا واحدهاي مسکونی از از 2 به 3 راي بدوي عیناً تایید می 
گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1397 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/1 مورخه 1397/12/25 به صورت 3.5 طبقه با دو واحد 
مسکونی و با زیر بناي کل 316.78 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به 

 : شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 26.27 مترمربع به صورت پیلوت - 1

اضافه بنا به مساحت 26.77 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت - 2
. 80.31 مترمربع

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 20.71 مترمربع - 3
. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 4

. افزایش تعداد واحد هاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد - 5
به مساحت 53.80 مترمربع تخلف به صورت مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ( تبصره 7  - 6

. ) دارد
برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . پارکینگ شماره 2 به دلیل عدم 
رعایت ضوابط پارکینگ حذف می گردد و بر این اساس یک واحد کسري پارکینگ دارد . در 
صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار و مغایرت متراژي کلیه مساحت ها و متراژها و 
عقب نشینی قابل بررسی خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان 

#را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد.ن-98/09/24

130

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 1/75 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ  265,423,200(دویست و  شصت و  پنج میلیون و  چهارصد و  بیست و  سه 

هزار و  دویست) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 45.14  1.75
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/02/22 5/99/8554 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
کوچه 
فرشته - 

بهار 4

5-1-10164-38-1-0-0 131

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ، ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 5/98/57 مورخه 1398/02/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 7 
واحد مسکونی و با زیر بناي کل 911.39 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت6.54 مترمربع - 1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت  25.76 مترمربع ( هر طبقه 6.44  - 2
.مترمربع )

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا چهارم جمعاً به  - 3
.مساحت 12.84 مترمربع ( هر طبقه 3.21 مترمربع )

تخلفات فوق کمتر از 5 درصد بوده و به صورت همزمانساز می باشد . تعداد واحدهاي 
مسکونی از 7 واحد به 4 واحد کاهش یافته است و نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته است . 
مساحت بنا در زیر شیروانی به میزان 14.54 مترمربع کاهش یافته است  . با عنایت به عدم 
اجراي کف سازي ، اطهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت امکانپذیر نمی باشد . مساحت هر 
واحد انباري در زیر شیروانی بیشتر از 5 مترمربع می باشد و در این راستا جمعاً به مساحت 
3.61 مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . در صورت ارائه نقشه برداري در 
زمان پایانکار کلیه مساحتها و متراژها قابل بررسی خواهد بود . ساختمان عقب ساز بوده و 
عقب نشینی ندارد لیکن بخشی از عرصه در تعریض واقع می گردد که رعایت عقب نشینی 
عرصه تا قبل از صدور پایانکار الزامی می باشد . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف 
#ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.ن

131

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 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 191,923,200(یکصد و  نود و  یک 

میلیون و  نهصد و  بیست و  سه هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم 
می گردد .

جریمه 28.56  2
 

3360000  , 1397 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/02/13 5/99/8555 تجدید 
نظر

رشت..کوي 
بیانی 
خیابان 
 شالیزار

5-1-10154-66-1-0-0 132

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 83,966,400(هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  

شصت و  شش هزار و  چهارصد) ریال تأیید می گردد .

جریمه 24.99  1
 

3360000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله اتمام  دیوار چینی  و سربندي  
داراي پروانه به شماره 5/97/98 تاریخ  1397/09/19در10  واحد مسکونی با زیربناي 1170.17
متر مربع میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه بردراي ارائه داده شده ممهور به مهر 

:مهندس حسین یگانه به شرح ذیل تقدیم میگردد
اضافه بنا در طبقه  همکف  به مساحت 1.15 متر مربع.1.1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 5.96 متر مربع.2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.96 متر مربع.3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.96 متر مربع.4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت 5.96 متر مربع.5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت 28.56 متر مربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب .6

 سازي
به مساحت 3.47 متر مربع انباري در زیرشیروانی بیشتر از 5 متر مربع میباشد که مشمول 

پرداخت عوارض درآمدي میباشد

کلیه متراژها پس از ارائه نقشه برداري نظام در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد و همچنین 
نحوه جانمایی پارکینگ بعد از کف سازي قابل بررسی خواهد بود...مراتب جهت دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك

در گزارش خالف ساختمانی از بابت تبدیل راه پله به بناي مفید  در طبقه 1 الی 5  به صورت 
اضافه بنا به مساحت  10.19 متر مربع   گزارش نگردید ..مراتب جهت دستور مقتضی به 

/.حضور تقدیم میگردد

132

با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن  ، راي اصداري 
کمیسیون بدوي در خصوص تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ساختمانی بمساحت 
124.10 مترمربع منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي 
بمبلغ 208,488,000(دویست و  هشت میلیون و  چهارصد و  هشتاد و  هشت هزار )  

ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 124.1  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/16 5/99/8556 تجدید 
نظر

بیانی کوچه 
دهم

5-1-10128-10-1-0-0 13
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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  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 1.75 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ  908,224,800(نهصد و  هشت میلیون و  دویست و  بیست و  چهار هزار و  

هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 154.46  1.75
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/02/16 5/99/8556 تجدید 
نظر

بیانی کوچه 
دهم

5-1-10128-10-1-0-0 13
3

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 143 مورخ 
1397/12/18 در 4طبقه 4 واحد مسکونی و با زیر بناي520.08 متر مربع میباشد . که عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک 

.... ممهور به مهر مهندس حسین یگانه دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 20.58متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 133.88متر مربع (در هر طبقه 33.47متر مربع -2
( 

الزم بذکر است بمساحت 124.1 متر مربع تراکم اعطایی در زمان صدور پروانه دارد و با توجه 
به اینکه تخلغات ساختمانی باالي 5% میباشد لذا کل زیربناي تراکم اعطایی بصورت تخلف به 

. کمیسیون ماده صد گزارش میگردد
رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما  

 . در زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 41.71 مترمربع  و در طبقات اول تا چهارم هر یک به مساحت 48.26 
مترمربع و اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 7.88 مترمربع و تراکم اعطایی زمان 
صدور پروانه ساختمانی  به مساحت 37.13 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي (تبدیل 
تخریب به جریمه ) با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به مبلغ  
2,819,980,800(دو میلیارد و  هشتصد و  نوزده میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار و  

هشتصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 279.76  3
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/16 5/99/8560 تجدید 
نظر

بلوارامام 
خمینی-بیان
ي - خ 
دوازدهم - 
کوچه 
موسوي

5-1-10137-143-1-0-0 134

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/97/142 مورخه 1397/12/23 به صورت 4.5 طبقه با 4 واحد 
مسکونی و با زیربناي کل 607.70 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به 

 : شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 41.71 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 193.04 مترمربع به صورت آپارتمان  - 2
. مسکونی ( هر طبقه 48.26 مترمربع )

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 7.88 مترمربع - 3
. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 37.13 مترمربع - 4 

تعداد 4 واحد پارکینگ مورد نیاز در طبقه همکف تامین می گردد . مساحت هر واحد انباري 
احداثی در زیر شیروانی بیشتر از 5 مترمربع می باشد که در این راستا جمعاً به مساحت 
13.58 مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . نقشه هاي معماري بنا تغییر 
یافته است . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی رعایت می گردد . در صورت 
ارائه نقشه برداري در مراحل بعدي هر گونه مغایرت قابل بررسی خواهد بود . حالیه متقاضی 
درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد ن-1398/10/28

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 بمبلغ 82,367,000(هشتاد و  دو میلیون و  سیصد و  شصت و  هفت 

هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 265.7  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/15 5/99/8561 تجدید 
نظر

جاده الکان 
کوچه 
چوکام 
کوچه 

آزادگان یک 
انتها سمت 
 راست

5-2-10432-9-1-0-0 13
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده، راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده و معترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي، عیناً تایید میگردد .

رعایت عقب 
نشینی

1  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

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 335,962,500(سیصد و  سی و  پنج میلیون و  نهصد و  

شصت و  دو هزار و  پانصد)  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 43.35  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري یک طبقه روي پیلوت با 
زیر بناي 309.05متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 217متر مربع و با مصالح بتنی و با 

..... قدمت سال ساخت 1398 که تخلفات به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 151.85 متر مربع-1
 احداث بنا در طبقه اول بمساحت 157.2متر مربع-2

 بسطح 265.7 متر مربع داخل تراکم و 43.35 متر مربع خارج تراکم میباشد
 رعایت پارکینگ میگردد

کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 521 بسطح 1 متر مربع 
 در تعریض کوچه 6 متري منیباشد

. گزارش فوق براساس نقشه هاي ارائه شده از سوي مالک میباشد
 مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 28.15 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 

چهارم، جمعاً به مساحت 178.84مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 62.7 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 2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 2,265,396,000(دو میلیارد و  دویست و  شصت و  پنج میلیون و  
سیصد و  نود و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 269.69  2.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/27 5/99/8563 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
زمینهاي 
ستاد 
اجرائی

5-1-10216-8-1-0-0 136

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه .
احداث بنا   شماره 490  در تاریخ 1386/11/16 و اصالحی پروانه شماره 699736 تاریخ 
1397/12/27 با زیربناي کل 985.95 مترمربع می باشد که برابر  نقشه برداري ارائه داده 
 : شده ممهور به مهر مهندس کاوه قلندري شمامی داراي زیربناي توسعه بنا به شرح

اضافه بنا در همکف به مساحت 28.15 متر مربع.1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  به مساحت 178.84 متر مربع.2

 مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 62.70 متر مربع.3
می باشد که از بابت آن داراي سوابق راي بدوي کمیسیون ماده صد شماره 5/99/8563 ...
تاریخ 1399/02/27 مبنی بر جریمه می باشد....با توجه به بررسی نشدن طبقه زیر شیروانی 
در راي بدوي کمیسیون داراي توسعه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 11.36 مترمربع می 
باشد که با توجه به مساحت بیشتر از 5 مترمربعی انباري به مساحت 2.02 مترمربع مشمول 
پرداخت عوارض درامدي می باشد ... برابر خط پروژه شماره 511 عقب نشینی ندارد...مراتب 

#جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

136

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 3,124,800(سه میلیون و  یکصد و  
بیست و  چهار هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 93.  1
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/02/13 5/99/8564 تجدید 
نظر

پیام نور 
-شهرك 
سپیدرود . 
کوچه بهروز 
مژده-پالك 
2 سمت 
راست

5-1-10280-39-1-0-0 13
7

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

7.04  0
 

3360000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 59 مورخ 
1396/11/11 در 4 طبقه 3 واحد مسکونی و طبقه سوم و چهارم بصورت دوبلکس با زیر بناي 
553.38 متر مربع میباشد . که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت 
به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر مهندس شهرام شریفی هشچین دراي 

.... اضافه بنا به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح0.21 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 0.72 متر مربع (در هر طبقه 0.18 متر مربع )-2
 بسطح 1.2 متر مربع کاهش زیربنا در زیرشیروانی نسبت به پروانه دارد-3

رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما  
 . در زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد

برابر خط پروژه 511 بسطح 7.04 متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 12 متري میباشد که 
. ناشی از عدم اجراي صحیح عملیات ساختمانی میباشد

حالیه تقاضاي مجوز حفاري بطول 5 متر و به عرض 0.45 متر در مسیرخاکی  را دارد .مراتب 
. ذجهت دستور تقدیم میگردد

. 

13
7

در خصوص اعتراض مالک و شهرداري نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به 
شماره صدرالذکر بابت اضافه بناي همکف به مساحت 27.87 مترمربع، اضافه بناي 
طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 30.2 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به 
مساحت 2.59 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در 
آن و توجهاً به الیحه اعتراض طرفین، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به 

فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده، فلذا ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر جریمه، 

مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
824,544,000(هشتصد و  بیست و  چهار میلیون و  پانصد و  چهل و  چهار هزار ) ریال 

عیناً تأیید می گردد.

جریمه 122.7  2
 

3360000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/02/21 5/99/8565 تجدید 
نظر

بلوارامام 
کوچه 
شریعت 

سعادت 3

5-1-10242-100-1-0-0 13
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 36 تاریخ 1397/04/16 میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده 
:شده ممهور به مهر مهندس کاوه قلندري شمامی   به شرح ذیل تقدیم میگردد

اضافه بنا در طبقه  همکف  به مساحت 27.87 متر مربع.1
اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 30.2 متر مربع.2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 30.2 متر مربع.3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 30.2 متر مربع.4

کاهش راه پله و افزودن به بناي مفید مسکونی به مساحت 2.59 متر مربع.5

واحد مسکونی بر اساس نقشه ها ي ارائه داده شده  3 واحد پارکینگ موظف و 2 واحد   3
پارکینگ اضافی تامیین میگردد... ..... ضمنا کلیه متراژها بعد از ارائه نقشه برداري تفکیکی 
ارائه داده شده در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود.همچنین نحوه قرار گیري پارکینگ 
ها در زمان پایانکار و بعد از کف سازي قابل بررسی خواهد بود.....مراتب جهت دستور مقتضی 

#به حضور تقدیم میگردد.ك

13
8

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح  اضافه بنا در طبقات اول تا پنجم، هر طبقه به مساحت 8 مترمربع، کاهش 

سطح راه پله و تبدیل آن به بناي مفید به مساحت 2.6 مترمربع، اضافه بنیا 
زیرشیروانی به مساحت 5.34 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 322,156,800(سیصد و  بیست و  
دو میلیون و  یکصد و  پنجاه و  شش هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 47.94  2
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/10 5/99/8568 بدوي کوي بیانی 
- خیابان 
یازدهم 
نرسیده به 
 سوپر میوه

5-1-10146-34-1-0-0 139

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 8 مورخ 
1397/2/13 در پنج طبقه 10 واحد مسکونی و طبقه پنجم بصورت عقب ساز با زیر بناي 
1676.74 متر مربع میباشد . که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت 
به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر مهندس حسین یگانه دراي اضافه بنا 

.... به شرح زیر میباشد
تبدیل پیلوت به دو باب مغازه تجاري بسطح 45.1 متر مربع (مغازه 1 بسطح 22.54 و مغازه -1
2 بسطح 22.56متر مربع ) با ارتفاع 3.4  و با دهنه ي 6.62  متر به خیابان 16 متري اقدام 

.نموده است
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 32 متر مربع (در هر طبقه 8 متر مربع )-2
(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 2.6 متر مربع که در هر طبقه بسطح 0.52 متر مربع 

میباشد )
اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 16.12 متر مربع که از این مقدار بسطح 8.12 متر مربع  -3

. بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي میباشد
 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 5.34 متر مربع-4
. دراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-5

الزم بذکر است اضافه بناي احداث شده زیر %5 بوده و حالیه رعایت پارکینگ براي واحدهاي 
مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما در زمان پایانکار مجددا قابل 

 . بررسی میباشد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد
حسب تصمیم شماره 5/98/8398/ مورخ 1398/11/27 اعالم میدارد اصالحات الزم در  

.. گزارش و سیستم انجام شد

139

با توجه به 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 135,000,000(یکصد و  سی و  پنج میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 75  1
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/06 5/99/8570 بدوي امام خمینی 
- فرشته

5-1-10157-1-1-0-0 140

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 شاعر عطا خرمی  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 228745  مورخ 
1398.12.14  ارزش سرقفلی به مبلغ 15.017.400.000  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 3,003,480,000(سه میلیارد و  سه میلیون و  چهارصد 
و  هشتاد هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 84.62  0
 

1800000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز 1399/03/06 5/99/8570 بدوي امام خمینی 
- فرشته

5-1-10157-1-1-0-0 140

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند مفروزي ارائه شده توسط متقاضی بصورت 
ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 102 مترمربع میباشد.داراي پروانه ساختمانی 
نسقی بشماره 277مورخه73/09/26وسابقه پرداخت خالف ساختمانی برابرصورتجلسه 

بشماره14691مورخه85/10/05ازبابت اعیان دوطبقه در یک واحد مسکونی بمساحت115.2
مترمربع میباشد....حالیه مالک بدون مجوزنسبت به احداث دو باب مغازه تجاري درچهار 
دهنه به شرح ذیل اقدام نموده است...مغازه اول شامل یک باب مغازه درسه دهنه 

بمساحت62/58مترمربع .../مغازه دوم شامل یک باب مغازه در یک دهنه بمساحت20/85
مترمربع .../الزم بذکر بوده از مقادیر فوق بمساحت 52/86مترمربع تبدیل واحد مسکونی به 
تجاري صورت گرفته مابقی بمساحت31/76مترمربع بصورت بناي جداساز داخل محوطه 
حیاط احداث گردیده است..../الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از 
سوي مالک لحاظ گردید...داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد...برابرخط پروژه 
/پیوست عقب نشینی ندارد. مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد....ش

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 342,181,100(سیصد و  چهل و  دو میلیون و  یکصد و  هشتاد 

و  یک هزار و  یکصد)  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 1103.81  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/02/15 5/99/8571 تجدید 
نظر

کیلومتر 4
جاده تهران 
روبروي 
آرامستان- 
زمینهاي 
آب وخاك

5-3-10018-55-1-0-0 141

با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 

راي بدوي، عیناً تایید میگردد .

رعایت عقب 
نشینی

11547.96  0
 

3100000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده  یک قطعه زمین برابر قرارداد واگذاري زمین  به شماره 
ص/96/11/55257 مورخ 1396/11/09 فیمابین اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن و 
پارك علم و فن آوري استان گیالن که عبارت است از قسمتی پالك 192 از سنگ اصلی 10 
واقع در بخش 4 رشت  به مساحت 299885 مترمربع ....که برابر گزارش تخلف ساختمانی 
اقدام به احداث بنا بدون مجوز به صورت ساختمان 3 طبقه بر روي کرسی با زیربناي کل 
875.92 مترمربع به صورت ساختمان اداري پارك علم و فن آوري نموده است و با توجه به 
قرارگیري ( جانمایی ) ساختمان در  بخشی از عرصه با کاربري اداري  ، محاسبات تراکم نیز 
در حد عرصه اداري انجام شده است و کال داخل تراکم می باشد ، کسري پارکینگ ندارد و 
پارکینگ در فضاي باز تامین می گردد ،  باتوجه به نقشه هاي ارائه شده توسط متقاضی 
جهت نصب تاسیسات و تجهیزات، سقف ساختمان به مساحت 227.89 مترمربع به صورت 
بام تهرانی و به مساحت 30.38 مترمربع به صورت راه پله به بام  در نظر گرفته شده 

است...برابر نقشه برداري وضع موجود ارائه شده به مساحت 299885 مترمربع که برابر خط 
پروژه شماره 531 به مساحت 11547.96 مترمربع از عرصه در تعریض خیابان 35 متري ، به 
مساحت 31555.75 درکاربري اداري ، به مساحت 89411.90 در کاربري حریم ، به مساحت 
136252.05درحریم برق خطوط فشار قوي ،  به مساحت 31072.56 مترمربع در حریم شهر 
و فاقد کاربري قرار دارد، با توجه به وجود نهر فعال دورتا دور زمین و برابر  استعالم از 
شرکت آب شماره 97/904/7256 تاریخ 1397/04/03 و خط پروژه پیوست به مساحت 
4923.25 مترمربع  در حریم  نهر قرار دارد....مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#می گردد.ر
برابر تصمیم کمیسیون  شماره 5/98/7573 تاریخ 1398/06/10موقعیت اعیان احداثی --
درقسمت  کاربري اداري قرار دارد و در مسیر تعریض خیابان  و حرایم نهر و برق قرار 

ندارد./ر1398/07/04

141

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 83,002,500(هشتاد و  سه 

میلیون و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 17.85  1.5
 

3100000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/03/21 5/99/8576 بدوي جاده الکان 
زمین هاي 
اداره برق 
بین 
دانشگاه 
 وکارواش

5-2-10103-10-1-0-0 142

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 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 18.71  0
 

3100000  , 1397 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/21 5/99/8576 بدوي جاده الکان 
زمین هاي 
اداره برق 
بین 
دانشگاه 
 وکارواش

5-2-10103-10-1-0-0 142

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/97/132 مورخه 1397/12/01 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت 
با یک واحد مسکونی و با زیربناي کل 356.232 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس مصطفی مکنونی گیالنی تخلفات ساختمانی 

: صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 5.95 مترمربع - 1

اضافه بنا به مساحت 5.95 مترمربع در هر یک از طبقات اول و دوم جمعاً به مساحت  - 2
. 11.90 مترمربع

. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 18.71 مترمربع - 3
مساحت راه پله به بام به میزان 0.45 مترمربع کاهش یافته است . عقب نشینی رعایت می 
گردد . تعداد 3 واحد پارکینگ درهمکف تامین می گردد . انباري پیش بینی شده در همکف 
حذف گردید . یک دستگاه باالبر جکی براي دسترسی به طبقات پیش پیش بینی شده که در 
نقشه هاي زمان پروانه وجود نداشت . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد 
خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت 

#صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 265465 مورخ 96/12/27 ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان و نامه اداره برق به شماره 

199068 مورخ 98/10/29 مبنی بر اینکه ملک مورد نظر خارج از حریم قرار دارد، بابت 
بناي مسکونی  به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 558,000,000(پانصد و  پنجاه و  هشت میلیون 

) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 120  1.5
 

3100000  , 1392 احداث بناي بدون مجوز 1399/03/12 5/99/8577 رسیدگ
ي 
 مجدد

جماران- 
ندایی3

5-1-10018-8-1-0-0 143

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 232,500,000(دویست و  

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

جریمه 50  1.5
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید براساس گزارش اعالم شده و بازدید بعمل امده مالک در سال 1392 بر روي عرصه تقریبی 60
 متر مربع اقدام به ساخت 2 طبقه ساختمان از جنس مصالح اسکلت بتنی که مساحت هر 
طبقه حدودا 60 متر مربع که داراي 2 باب کسري پارکینگ میباشد و به استناد طرح تفضیلی 
در مسیرخیابان بوده و خارج از تراکم میباشد.ضمنا مساحت ها تقریبی بوده و در صورت 

#####ارائه مدارك مورد نیاز مجددا قابل بررسی خواهد بود.ش
با عنایت به گزارش آقاي مهندس شمس و بدون انجام بازدید هر طبقه 10 مترمربع به صورت 

#راه پله در نظر گرفته شده و تحلیل درآمدي وارد گردید .ن - 99/09/12
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 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 15,297,188(پانزده میلیون و  

دویست و  نود و  هفت هزار و  یکصد و  هشتاد و  هشت) ریال در حق شهرداري صادر 
و اعالم میگردد .

جریمه 38.85  1.75
 

225000  , 1378 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/08 5/99/8578 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- کوچه 6
متري

5-1-10101-19-1-0-0 144

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 9107 مورخ 99/2/1 ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و اصول 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 اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 1,392,525(یک میلیون و  سیصد و  نود و  دو هزار و  پانصد و  
بیست و  پنج)  ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 61.89  0.1
 

225000  , 1378 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/08 5/99/8578 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- کوچه 6
متري

5-1-10101-19-1-0-0 144

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

9.07  0
 

225000  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی

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 
5,625,000(پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

225000  , 1378 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 55/16مترمربع بصورت دو 

واحد مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت( 1378/07/11
/...به استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک) به شرح ذیل اقدام نموده است

/... همکف به مساحت 53/37مترمربع شامل یک واحد مسکونی-1
/... طبقه به مساحت 47/37مترمربع شامل یک واحد مسکونی-2

/...داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
/...داخل تراکم  بمساحت61.89مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت37.85مترمربع-4

برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 
9/07مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی میباشد....مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه 
شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندس حامد شرف دینی لحاظ گردیده است...ضمنا داراي 
رآي بدوي به شماره5/98/7987مورخه1398/08/25حکم به قلع بنا میباشد....مراتب جهت 

/هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

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

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 4272  مورخ 

99.01.23  ارزش سرقفلی به مبلغ 60.000.000  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 12,000,000(دوازده میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 15  0
 

90000  , 1375 احداث مغازه بدون مجوز 1399/02/28 5/99/8582 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی خ 
فکوري 
نبش کوچه 
چهارم

5-1-10131-9-1-0-0 145

در خصوص اعتراض آقاي اکبر حضرتی  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض  و تایید استحکام بنا 
بشماره ش ر-30689 مورخ 98.02.30 وبا توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی ، بمبلغ 400,000

(چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 80  0.1
 

50000  , 1365 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 2,250,000(دو میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال 
صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

90000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما طبق  بازدید غیابی از محل وقوع ملک که داراي کل زمین نسقی به مساحت حدود 
240 مترمربع  است  مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا با اسکلت بلوکی در یک طبقه به 

 شرح ذیل نموده است
همکف  در یک طبقه در یک واحد مسکونی به مساحت 80 مترمربع با قدمت  سال 1365 -1

 بر اساس تاریخ نصب کنتور
یک واحد تجاري به مساحت 15 مترمربع  با ارتفاع 4 متر  با قدمت سال  1375 -2

 داراي یک  واحد کسري پارکینگ تجاري به مساحت 25 مترمربع بر اساس ضوابط قدیم -3
 داخل تراکم80 مترمربع خارج تراکم تجاري -4

در منطقه با کاربري مسکونی واقع است بر اساس خط پروژه پیوست فاقد عقب نشینی می  5
 باشد  با توجه به راي کمیسیون پیوست گزارش کارشناسی صحیح می با شد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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  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 184080  مورخ 98.10.09  
ارزش سرقفلی به مبلغ 272320000  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 54,464,000(پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد و  شصت و  چهار هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 7.36  0
 

202500  , 1383 احداث مغازه بدون مجوز 1399/02/16 5/99/8584 تجدید 
نظر

خ امام 
خمینی، خ 
باهنر، ك 

میثم2

5-1-10226-285-1-0-0 146

با توجه به 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 7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد 

و  پنجاه) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

202500  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده ومدارك 
ارائه شده از سوي مالک بصورت زمین نسقی بمساحت عرصه 91مترمربع بصورت یک باب 
منزل ویالئی بمساحت 80/5مترمربع که از بابت بناي فوق داراي سابقه در واحد خالف 
برابرصورتجلسه بشماره675مورخه 1383/01/29میباشد.حالیه مالک بدون مجوز نسبت به 
تبدیل قسمتی از بناي مسکونی به یک باب مغازه تجاري بمساحت7/36مترمربع کآل خارج 
ازتراکم .../با فعالیت شغلی برنج فروشی اقدام نموده اند.../داراي یک واحد کسري پارکینگ 
تجاري میباشد.../برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه 
بشماره511  بمساحت 7/20مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی میباشد...مراتب جهت 

/هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش
با توجه به صدور راي  تخریب راجع به اعیانات احداثی غیر مجاز ، افزایش ارتفاع 

پیلوت  موضوعا منتفی است.
ردتخلف 201.59  0

 
3100000  , 1398 افزایش ارتفاع پیلوت 1399/04/29 5/99/8596 تجدید 

نظر
جاده جیرده 
کوچه 
حبیب زاده 
دخل سمت 
چپ

5-2-10437-11-1-0-0 147
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی سه طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی  با 
کل  زیر بناي  799.19متر مربع بر روي عرصه نسقی به مساحت220 متر مربع با مصالح بتونی 
در مرحله نازك کاري و با قدمت سال ساخت 1398که تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

......میباشد
احداث بنا در همکف به مساحت  201.59متر مربع ( که الزم بذکر است  ارتفاع پیلوت 4  -1

متر می باشد که خالف اصول شهرسازي است)
 احداث بنا در طبقه اول به مساحت  201.59 مترمربع -2

احداث بنا در طبقه دوم  به مساحت 201.59متر مربع و بسطح 69.86 متر مربع بصورت -3
 تراس رو باز میباشد

احداث بنا در طبقه سوم بصورت عقب ساز بمساحت.56 124متر مربع  و بسطح 69.86 -4
 متر مربع بصورت تراس روباز میباشد

( الزم بذکر است ملک مذکور دراي راي بدوي کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب میباشد 
که در گزارش قبلی در همکف داراي یک باب مغازه و 4 باب کسري پارکینگ مسکونی و دو 
باب کسري پارکینگ تجاري بوده که مالک اقدام به برچیدن دیوار داخلی مغازه نموده و قصد 
استفاده بصورت پیلوت را دارد که در این صورت کسري پارکینگ منتفی میگردد ضمنا 

ارتفاع پیلوت 4 متر میباشد که خالف ضوابط شهرسازي میباشد )
با توجه به اینکه عرصه فاقد کاربري میباشد لذا کل زیر بناي احداثی 799.19متر مربع 
 بصورت خارج تراکم اعالم میگردد و همچنین امکان تهیه خط پروژه نمیباشد
. گزارش فوق بر اساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک میباشد

.مراتب جهت هر گونه دستور تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8002 مورخ 1398/11/29 اعالم میدارد میزان 
.. تخلفات بر اساس نقشه ارایه شده میباشد .. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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-244709 مورخ 1397.12.14 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 2 ارزش معامالتی ، بمبلغ 31,893,750(سی و  یک 
میلیون و  هشتصد و  نود و  سه هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 52.5  2
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/20 5/99/8598 تجدید 
نظر

ك امید رو 
به روي ك 
چهارم

5-1-10242-130-1-0-0 148

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 19856  مورخ 1398.02.15  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 243.750.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
48,750,000(چهل و  هشت میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 16.25  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 طبق  بازدید از محل وقوع ملک که داراي کل زمین نسقی به مساحت حدود 47.60 
مترمربع، مالک بدون مجوز اقدام به احداث بنا با اسکلت بتنی در دو طبقه  به شرح ذیل 

 نموده است
  همکف  پارکینگ به مساحت 30.10 مترمربع -1

یک واحد تجاري به مساحت 16.25 مترمربع   کسري پارکینگ ندارد قدمت تبدیل پس  -2
 از راي کمیسیون می باشد

طبقه اول یکواحد مسکونی به مساحت 52/5 مترمربع که به مساحت 4/9 مترمربع از آن  - 3
. کنسول بطرف شارع می باشد

 در منطقه با کاربري مسکونی واقع است
همچنین بر اساس خط پروژه مقدار 4 مترمربع از اعیان در دو طبقه در تعریض کوچه 10 
متري قرار دارد . متقاضی صورتجلسه کمیسیون ماده صد 7184  مورخ 1383/05/24 را 
ارسال نموده اند که مقدار مساحت ساختمان در یک طبقه به مساحت 51 مترمربع در 
یکواحد مسکونی قید گردیده است و خالف آنرا پرداخت نموده اند در حا لی که عمال 

. ساختمان بصورت دو طبقه می باشد

احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون ماده صد به شماره 5/98/7474   مورخ1398/05/22 
به استحضار میرساند در خصوص بروز رسانی گزارش کارشناسی اعالم میدارد طی گزارش 
کارشناس محترم دادگستري  آقاي مهندس علی روشنی  عملیات ساختمانی در سال 1378 
ملک فوق الذکر بصورت یک طبقه به مساحت 51 متر مربع  احداث گردیده و  در سال 1393 
اقدام به بازسازي و  تبدیل پیلوت  به وضع موجود (مغازه به مساحت 16.25 متر مربع ) و یک 

.طبقه مازاد نمودند.مراتب جهت دستورات 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 اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت افزایش بنا در 
همکف به مساحت 7.18 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم، جمعاً به مساحت 
63.88 مترمربع، تبدیل راه پله به بنیا مفید به مساحت 23.86 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  558,129,600(پانصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  یکصد و  بیست و  

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

جریمه 94.92  1.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/21 5/99/8609 تجدید 
نظر

پل تالشان 
- پشت 
دانشگاه 
ازاد-پشت 
مخابرات 
مرکز 4

5-2-10379-19-1-0-0 149

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 310,867,200(سیصد و  ده 

میلیون و  هشتصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 185.04  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت طبقه چهارم 
داراي پروانه احداث بنا شماره 40در تاریخ 95/08/01  می باشد...که گزارش خالف به شرح 

:ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 7.18 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 63.88 متر مربع.2
اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 185.04 متر مربع.3

کاهش زیربناي راه پله و افزایش مساحت مسکونی به مقدار 23.86 مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4طبقه بر روي پیلوت در شش واحد مسکونی 
بوده که در زمان اجراتعداد واحد برابر نقشه معماري  به چهار واحد کاهش یافت و کسري 
پارکینگ ندارد ، ضمنا در وضع موجود در نقشه هاي اجرایی انباري در زیر شیروانی اجرا 
نشده که بعد از پایان سربندي و در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد 
بود... ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد بود ... مراتب 

#جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر
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09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 دو طبقه روي کرسی، 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-8604 مورخ 99/01/31 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 
148,006,400(یکصد و  چهل و  هشت میلیون و  شش هزار و  چهارصد)  ریال صادر و 

اعالم می نماید. 

جریمه 477.44  0.1
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/27 5/99/8611 بدوي خ الکان 
کوچه 
? رجایی

5-2-10376-9-1-0-0 150

در خصوص عقب نشینی مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 
پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

73.31  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس فروش نامه عادي ارائه شده توسط متقاضی  قطعه زمین 
نسقی  به مساحت  690 متر مربع و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس حامد صفائی  
عرصه به مساحت 681.31 مترمربع  مشتمل بر اعیانات جداساز  با زیربناي کل 477.44 

:مترمربع  گزارش تخلف به شرح ذیل می باشد
ساختمان مسکونی دو طبقه بر روي کرسی با زیربناي همکف 214.50 مترمربع و طبقه اول  -1
به مساحت 205.97 مترمربع (که از این مقدار به مساحت 51.64 مترمربع به صورت تراس 

روباز می باشد)
سایبان جهت تامین پارکینگ به مساحت 35.75 مترمربع -2

 انباري به مساحت 18.19 -3
سرویس بهداشتی به مساحت 3.04 مترمربع -4

براساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی قرار داردو برابر ضوابط کال داخل تراکم می باشد، 
کسري پارکینگ ندارد...برابر خط پروژه شماره 521  به مساحت 73.31 مترمربع از عرصه در 
تعریض کوچه 10 متري قرار دارد ...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد.1398/10/28/ر
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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 26623 مورخ 99/2/27 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول بهداشتی و شهرسازي 

ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

506,338,500(پانصد و  شش میلیون و  سیصد و  سی و  هشت هزار و  پانصد)  ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 108.89  1.5
 

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

1399/02/29 5/99/8615 بدوي 24 
متري-پل 
تالشان

5-2-10395-18-1-0-0 151

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  110,794,000(یکصد و  ده میلیون و  هفتصد و  نود و  

چهار هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 71.48  0.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احترامآ طی بازدید بعمل آمده ملک فوق داراي پروانه ساختمانی به شماره 13 مورخه 
1397/02/19 به صورت 4.5 طبقه در سه واحد مسکونی با زیربناي کل 468.96 مترمربع 
صادر شده است...ساختمان در حال احداث در مرحله اتمام سربندي وسفت کاري 

میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس کاوه 
/....قلندري شمامی به شرح ذیل تقدیم میگردد

/...اضافه بنا در همکف به مساحت 18/53 متر مربع.1
/...اضافه بنا در طبقه  اول به مساحت 24/71 متر مربع.2
...اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 24/71 متر مربع.3

/...اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 24/71 متر مربع.4
به مساحت16/23مترمربع کاهش سطح راه پله وافزایش آن به زیر بناي ساختمان در -5

/...مجموع سه طبقه(هر طبقه به مساحت 5/41مترمربع) میباشد
/...مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه (تبصره 7) به مساحت 71.48 متر مربع-6

/...سه واحد پارکینگ مسکونی تامین میشود-7
ضمنا کلیه متراژها بر اساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندس 
کاوه قلندري شمامی لحاظ گردیده است.../حالیه مالک درخواست عدم خالف ساختمانی 

/رادارند....مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد...ش
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09:30زمان 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، در خصوص احداث بناي تجاري با عنایت به موقعیت 
مکانی، به لحاظ عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک 
پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 12626 مورخ 99/2/7 ثبت 

اتوماسیون اداري، معادل 1,240,000,000(یک میلیارد و  دویست و  چهل میلیون ) ریال 
صادر می گردد. 

جریمه 200  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/02/15 5/99/8616 بدوي بلوار باهنر 
- نبش عمار 

1

5-1-10169-10-1-0-0 152

با توجه به محتویات پرونده، در خصوص احداث بناي تجاري با عنایت به موقعیت 
مکانی، به لحاظ عدم ضرورت قلع، به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک 
پنجم ارزش سرقفل با توجه به نظریه کارشناسی شماره 12626 مورخ 99/2/7 ثبت 
اتوماسیون اداري، معادل 5,112,660,000(پنج میلیارد و  یکصد و  دوازده میلیون و  

ششصد و  شصت هزار ) ریال صادر می گردد. 

جریمه 243.46  0
 

3100000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 139/74مترمربع بصورت 
دوطبقه شش باب مغازه تجاري بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت یک سال به 

/...شرح ذیل اقدام نموده است
/...  همکف  بمساحت 121/73مترمربع شامل 4باب مغازه تجاري-1

/... طبقه اول بمساحت 121/73مترمربع شامل 2باب مغازه تجاري-2
/...داراي هشت واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-3

برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.کآل خارج از تراکم میباشد.../ضمنآ برابر خط 
پروژه بشماره511  فاقدعقب نشینی میباشد.الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه 
برداري ارائه شده ازسوي مالک ممهور به مهر مهندس کاوه قلندري شمامی بشماره 
نظام00043-610-11لحاظ گردیده است...مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد..ش
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شرح راي نوع راي  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 9.44 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا 
چهارم، هر طبقه به مساحت 18.54 مترمربع، توسعه زیرشیروانی به مساحت 6.56 

مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 5.48 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف 
را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 

شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 964,051,200
(نهصد و  شصت و  چهار میلیون و  پنجاه و  یک هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم 

می دارد. 

جریمه 95.64  3
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/02/27 5/99/8619 بدوي خیابان 
بیانی - 
انتهاي 
کوچه اهللا 
اکبر

5-1-10140-1-1-0-0 15
3

در خصوص تبدیل پیلوت به دو باب مغازه به مساحت 38.11 مترمربع، به منظور تعیین 
ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و 
پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره ش ر-8923-99/02/01  ثبت اتوماسیون 

اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 4،954،300،000 ریال، به 
استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 990,860,000(نهصد و  نود میلیون و  هشتصد و  شصت هزار ) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 38.11  0
 

3360000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ تجاري به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 71 مورخ 
1398/03/01در 4 طبقه و 4 واحد مسکونی با زیر بناي 532.73 متر مربع میباشد . که 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
توسط مالک ممهور به مهر مهندس کاوه قلندري  دراي  تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

.... میباشد
اضافه بنا در همکف  به مساحت9.44 متر مربع.1

تبدیل بخشی از  پیلوت به دو باب مغازه تجاري بسطح 38.11 متر مربع (مغازه شماره  1 -2
بسطح 20.10 و مغازه شماره  2 بسطح 18.01 متر مربع ) با ارتفاع 3.4   خیابان 12 متري اقدام 

.نموده است
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 74.16 متر مربع (در هر طبقه 18.54 متر مربع )-3

 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 6.56 متر مربع-4
. دراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-5
.پارکینگ واحد هاي مسکونی تامیین میگردد

مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه تبصره 7 به مساحت  5.48 متر مربع
...کلیه متراژها در زمان پاینکار چنانچه اختالفی  داشته باشد قابل بررسی مجدد خواهد بود

عقب نشینی  در زمان اجراي ساختمان به مساحت40.52 متر مربع رعایت گردیده است... 
 . حاایه مالک تقاضاي حفاري آب  را دارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

15
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 اخذ جریمه با ضریب 1.25 برابر ارزش معامالتی به 

مبلغ 1,918,125(یک میلیون و  نهصد و  هجده هزار و  یکصد و  بیست و  پنج)  ریال 
صادر و اعالم می گردد .

جریمه 17.05  1.25
 

90000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/13 5/99/8621 بدوي جاده الکان 
خ چوکام 
کوچه بهمن

5-2-10427-15-1-0-0 154

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 99577 مورخ 98/6/10 
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 685,350(ششصد و  هشتاد و  پنج هزار و  سیصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 76.15  0.1
 

90000  , 1375 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/13 5/99/8621 بدوي جاده الکان 
خ چوکام 
کوچه بهمن

5-2-10427-15-1-0-0 154

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 2,250,000(دو میلیون و  

دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

90000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند مفروزي ارائه شده توسط متقاضی به صورت یکباب 
خانه و محوطه به مساحت 161.50 متر مربع  میباشد....مشتمل بر یکباب ساختمان  ویالیی 
بدون مجوز بر اساس نقشه ارائه داده شده توسط متقاضی به مساحت   93.20 متر مربع  با 
مصالح بلوکی و  باستناد فیش برق  قدمت سال 1375  میباشد...به مساحت 76.15 داخل 
تراکم و به مساحت 17.05 متر مربع خارج از تراکم میباشد..داراي یکباب کسري پارکینگ 
مسکونی میباشد.....حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفتر خانه را 

دارند..در ضمن بر اساس خط پروژه به حدودا بسطح 9.58 متر مربع  از عرصه در تعریض قرار 
#دارد..مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد/ك

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 81.21  0
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/03/17 5/99/8629 بدوي بلوار باهنر 
- زمینهاي 
دادگستري 
فاز 2قطعه 

35

5-1-10075-15-1-0-0 155

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به عدم ضرورت قلع بنا زائد بر 
مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی و موقعیت مکانی 
با اعمال ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص اضافه بناي مسکونی 
مازاد بر تراکم همکف و طبقات ، راي به جریمه به مبلغ 713,580,000(هفتصد و  

سیزده میلیون و  پانصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 84.95  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله پایان اسکلت و در حال اجراي 
سربندي و آجرچینی و داراي پروانه ساختمانی 119 مورخ 1398/05/22 می باشد .برابر نقشه 
برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول پروانه در همکف و طبقات به شرح ذیل 

: می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 20.32 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 هرکدام بسطح 19.35 متر مربع و در مجموع سه طبقه -2
 بمساحت 58.05

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.16 متر مربع-3
تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 81.21 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله در همکف بسطح 0.61 متر مربع و در طبقات  1 الی 3 هرکدام بسطح -5
 1.27 متر مربع و در مجموع همکف و طبقات بسطح 4.42 متر مربع

ضمنا با توجه به اینکه تاکنون نازك کاري روي ستونهاي پیلوت اجرا نگردیده است رعایت 
حداقل راه عبوري 2 متر  براساس ضوابط پروانه صاره الزامی بوده و در صورت عدم رعایت 
حداقل راه دسترسی 2 متري براي پارکینگها در هنگام پایانکار قابل بررسی و گزارش  

. خواهد بود

مراتب با توجه به درخواست عدم خالف تقدیم می گردد

155

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 ضریب2 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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/17 5/99/8634 بدوي انتهاي بالوار 
باهنر - 
خیابان 
شالیزار - 
بازارچه 
 قدیم

5-1-10154-64-1-0-0 156

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
44610مورخ 99/3/23کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 38/766/800/000 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 7,753,360,000(هفت میلیارد و  هفتصد و  پنجاه و  سه 

میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 192.37  0
 

3100000  , 1398 تبدیل واحد مسکونی به تجاري

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام و با عنایت به تصمیم شماره 5/99/9075 مورخه 1399/05/11 مجدداً از ملک بازدید 
بعمل آمده ، ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 5/98/62 مورخه 1398/02/14 به صورت 5.5 طبقه با 15 واحد مسکونی و با زیربناي 
کل 2447.19 مترمربع می باشد که با توجه به نقشه برداري جدید ارائه شده ممهور به مهر 
آقاي مهندس شهرام شریفی هشجین تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به 

: شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 68.34 مترمربع با ستونهاي بتنی در خارج از ساختمان  -1

. اصلی (ضلع شرقی ساختمان ) به منظور تامین پارکینگهاي مسکونی
تبدیل بخشی از پیلوت و پارکینگ به 7 باب مغازه در همکف جمعا به مساحت حدود  - 2
200.91 مترمربع با ارتفاع حدود 3.30 متر ( مغازه شماره 1 به مساحت 27.69 مترمربع - 
مغازه شماره 2 به مساحت 22.43 مترمربع -  مغازه شماره 3 به مساحت 34.28 مترمربع - 
مغازه شماره 4 به مساحت 36.79 مترمربع - مغازه شماره 5 به مساحت 14.67 مترمربع - 
.مغازه شماره 6 به مساحت 40.65 مترمربع و مغازه شماره 7 به مساحت 24.40 مترمربع )

. عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 31.32  مترمربع - 3
. داراي 7 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 4

ارتفاع پیلوت و پارکینگ از 2.40 به حدود 3.30 متر افزایش یافته است که تا قبل از پایانکار 
باید اصالح گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی رعایت می گردد . 
مساحت بنا در هر یک از طبقات اول تا چهارم به میزان 7.75 مترمربع کاهش یافته است 
لیکن در طبقه پنجم به مساحت 23.57 مترمربع افزایش یافته است که به دلیل عدم رعایت 
دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد . همچنین در طبقه زیر شیروانی به مساحت 
19.18 مترمربع کاهش بنا دارد و تعداد انباریها در زیر شیروانی از 16 واحد به 15 واحد کاهش 
یافته است . با عنایت به احداث 15 واحد انباري با مساحت بیش از 5  مترمربع در طبقه زیر 
شیروانی ، در مجموع به مسات 18.19 مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . 
تعداد 15 واحد پارکینگ مسکونی در همکف تامین می گردد ( 9 واحد پارکینگ بدون تزاحم 
و 6 واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک  ). در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار 
کلیه مساحتها و متراژها قابل بررسی مجدد خواهد بود مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد .ن-1399/06/18

156

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 یک واحد 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 نظریه کارشناسی به شماره ش 
ر-229041 مورخ 98/12/15 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
استحکام بنا، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل تراکم به استناد 
تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 12,765,600(دوازده میلیون و  هفتصد و  شصت و  پنج هزار و  

ششصد)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 70.92  0.1
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/21 5/99/8662 بدوي بزرگراه امام 
علی - 
میدان امام 
علی - جاده 
سنگر - 
سمت راست 
کوچه 
فرهنگ

5-3-10168-4-1-0-0 15
7

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 45,000,000(چهل و  پنج 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 25  1
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص عقب نشینی مالک مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي 
پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

1.79  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص خارج از تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 21,870,000(بیست و  یک میلیون و  

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

جریمه 8.1  1.5
 

1800000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث  بصورت یک واحد ویالیی بدون مجوز 
برابر نقشه ارائه شده با زیر بناي 79.02 متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 141.84متر 
..... مربع و با مصالح بتنی و با قدمت سال ساخت 1398 که تخلفات به شرح زیر میباشد

 احداث بنا در همکف بمساحت 79.02 متر مربع-1
 زیربناي داخل تراکم 70.92 متر مربع و خارج تراکم 8.1 متر مربع

 داراي یک باب کسري پارکینگ میباشد
کاربري ملک در طرح تفصیلی  مسکونی با تراکم کم بوده و به استناد خط پروژه  531 بسطح 

 1.79 متر مربع  از عرصه در تعریض کوچه 8 متري  میباشد
 مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8005 مورخ 1398/09/24 اعالم میدارد اصالحات 
. گزارش انجام پذیرفت . مراتب جهت حصول نتیجه تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 
بارانداز ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 به یک دهم برابر ارزش معامالتی 
مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

1,397,655(یک میلیون و  سیصد و  نود و  هفت هزار و  ششصد و  پنجاه و  پنج) 
ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد .

جریمه 69.02  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/02/27 5/99/8673 تجدید 
نظر

پشت 
الکانشهر 
ورودي 
شیرودي 
سومین 
کوچه سمت 
راست

5-2-10205-180-1-0-0 15
8

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 1,814,602(یک میلیون و  هشتصد و  چهارده هزار 

و  ششصد و  دو) ریال تأیید می گردد .

جریمه 89.61  0.1
 

202500  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مبایعه نامه ارائه شده به صورت یک قطعه زمین 
به مساحت 475.79 مترمربع و در وضع موجود بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به 
مهر آقاي مهندس مرتضی جمشیدپور به مساحت 446.38 مترمربع مشتمل بر یک باب 
ساختمان مسکونی ویالیی و بارانداز در حیاط که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت 
بنا سال 1380 و عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . با عنایت به نقشه 

: برداري ارائه شده تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر می باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به صورت یک واحد مسکونی ویالیی به مساحت  - 1

. 89.61 مترمربع با اسکلت بلوکی
 . احداث بارانداز در حیاط به مساحت 69.02 مترمربع با اسکلت فلزي - 2

کل اعایانات فوق داخل تراکم می باشند . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب نشینی 
ندارد . باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم 
#متوسط واقع می گردد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

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 701,406,000(هفتصد و  یک میلیون و  چهارصد و  شش هزار ) 

 ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 113.13  2
 

3100000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/04/09 5/99/8675 تجدید 
نظر

بلوار امام 
کوچه 
شریعت 
سعادت3

5-1-10242-101-1-0-0 159

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در دست احداث در مرحله سفت کاري ، داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 5/97/62 مورخه 97/06/17 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 4 واحد 
مسکونی و با زیربناي کل 641.78 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
ممهور به مهر خانم مهندس مهناز دوراندیش تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله 

: به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 18.61 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 82.98 مترمربع ( به مساحت 24.90  - 2
.مترمربع در طبقه اول و به مساحت 19.36مترمربع در هر یک از طبقات دوم تا چهارم )

. اضا فه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 11.54 مترمربع - 3
برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . با عنایت به احداث هر واحد انباري با 
مساحت بیش از 5 مترمربع در طبقه زیرشیروانی در مجموع به مساحت 15.10 مترمربع 
مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار 
کلیه مساحت ها و متراژها و تعداد پارکینگ ها قابل بررسی مجدد خواهد بود . حالیه 
متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم میگردد.ن - 98/08/25

159

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي کاویان ابراهیمیان  موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 5 رشت مبنی بر احداث دفترکار، بدون مجوز شهرداري به مساحت 34.67  
مترمربع، به منظور  تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس 

رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی که به شماره 224625 مورخ 
1398.12.05  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده ، ارزش سرقفلی به مبلغ 
797.410.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 159,482,000(یکصد و  پنجاه و  نه میلیون و  

چهارصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 34.67  0
 

1800000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/03/13 5/99/8677 بدوي بلوار 
بهشتی - 
نبش کوچه 
فکوري

5-1-10130-16-1-0-0 160

در خصوص  احداث بناي بدون مجوز به مساحت 8.04 مترمربع با عنایت به محتویات 
پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 0.5 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 321,600(سیصد و  بیست و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و 
اعالم می دارد..

جریمه 8.04  0.5
 

80000  , 1372 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
83462 مورخ 1398.05.16 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی یکباب مغازه بمساحت 18.81 مترمربع را به مبلغ 319.770.000 ریال و باب 
دیگر بمساحت 20.66 متر مربع را بمبلغ 371.880.000 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 138,330,000(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  سیصد و 

 سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 39.47  0
 

202500  , 1380 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1399/03/13 5/99/8677 بدوي بلوار 
بهشتی - 
نبش کوچه 
فکوري

5-1-10130-16-1-0-0 160

در خصوص توسعه تجاري به مساحت 3.5  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
مدارك و مستندات ابرازي شهرداري ؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به 

تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب  4 برابر ارزش 
معامالتی بمبلغ 2,835,000(دو میلیون و  هشتصد و  سی و  پنج هزار ) ریال  محکوم و 

اعالم میدارد.

جریمه 3.5  4
 

202500  , 1380 توسعه بناي تجاري

  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

27.35  0
 

1800000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس  سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 606.22 مترمربع قطعه 53 تفکیکی براساس نقشه برداري ممهور به 
مهر مهندس مرتضی احمدي وضع موجودمشتمل بر اعیانات به صورت 6 باب مغازه جداساز 
به مساحت کلی 116.69 مترمربع و یک واحد گاراژ فاقد اعیان و بال استفاده به مساحت 
346.40 مترمربع و یک واحد صنفی چوب فروشی که به مساحت 4 متر مربع به صورت دفتر 
کار و محوطه باز تجاري به مساحت 100.36  مترمربع  و دفترکار در جدید الحداث  در مرحله 
دیوارچینی با سازه فلیزي به مساحت 34.67 متر مربع و سرویس بهداشتی به مساحت 8.04 
متر مربع می باشد.از بابت اعیانات احداثی به شرحج زیر داراي سوابق در واحد خالف و راي 

:کمیسیون ماده 100 میباشد

از بابت زیربناي 2296 متر مربع به صورت 4 باب مغازه  به مساحت 102 متر مربع و ورودي .1
گاراژ به مساحت 28 متر مربع و بارنداز 145 متر مربع و 12 متر مربع دفترگاراژ  داراي سوابق 
بوده که در وضع موجود بارانداز و دفتر کار تخریب گردیده و مغازه ها  و ورودي گاراژ مورد 

استفاده میباشد
از بابت 100.46 متر مربع محوطه تجاري چوب فروشی و 4 متر دفتر کار چوب فروشی داراي .2

 راي کمیسیون  تجدید نظر به شماره  5/95/3735  مورخ95/11/05 میباشد
از بابت مغازه به مساحت 12.30 متر  مربع و یکباب کسري پارکینگ داراي راي کمیسیون .3

..تجدید نظر به شماره 5/94/2127 مورخ 94/08/12 میباشد
حالیه در وضع موجود داراي مابالتفاوت اعیان موجود با سوابق خالف و راي کمیسیون ماده 

:صد به صورت خالف جدید  میباشد که به شرح زیر اعالم میگردد

احداث دفتر کار جدید االحداث با سازه فلزي و قدمت سال 97 به مساحت 34.67 متر .1
مربع

سرویس بهداشتی به مساحت 8.04 متر مربع با قدمت حدودا 25 سال.2
توسعه بناي تجاري از 12.3 متر مربع به مساحت 15.80 متر مربع  که داراي ماتفاوت .3

توسعه تجاري به مساحت 3.5 متر مربع
 تبدیل 4 باب مغازه به 5 باب مغازه بدون اضافه کردن مساحت تجاري.4

ضمنا بر اساس خط پروژه به مساحت  49.4 متر رمبع در تعریض قرار دارد که از این مقدار به 
مساحت 27.35 متر مربع از اعیان تجاري در تعریض میباشد
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#مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ك. 
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 

اضافه بناي همکف و طبقات و راه پله ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2.5 به 
1.75 برابر ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به 
اخذ جریمه به مبلغ  584,109,750(پانصد و  هشتاد و  چهار میلیون و  یکصد و  نه 
هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم 

می گردد . 

جریمه 107.67  1.75
 

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

کاربري مربوطه

1399/02/27 5/99/8681 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
خیابان بهار 
- فرعی اول

5-1-10204-29-1-0-0 161

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
تراکم اعطائی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2/5 به ضریب 0.5 برابر ارزش 
معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه به مبلغ 
 16,120,000(شانزده میلیون و  یکصد و  بیست هزار ) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي 

در این بخش تأیید و اعالم می گردد. 

جریمه 10.4  0.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/113  در تاریخ 1398/05/07 با زیربناي کل 438.08 مترمربع می باشد...که 
گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس رامین واله به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 22.07 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات اول و دوم  به مساحت 85.46 متر مربع.2
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 0.14متر مربع.3

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 10.40 متر مربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در چهار واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد...انباري احداثی زیرشیروانی به مساحت 2.89 مترمربع 
از حد مجاز 5 مترمربعی بیشتر بوده و مشمول عوارض درآمدي می باشد...برابر خط پروژه 
شماره 511 عقب نشینی ندارد ، ضمنا در زمان پایانکار هرگونه مغایرت و ارتفاع پیلوت و 
متراژها پس از کف سازي و نازکاري  قابل بررسی مجدد خواهد بود...مراتب جهت دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر
با توجه به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس رامین واله داراي مغایرت زیربناي -
تخلف با راي کمیسیون به صورت افزایش بنا همزمان ساز به مساحت 3.09   مترمربع در 
.زیرشیروانی می باشد./ر1399/09/23 مشمول پرداخت عوارض درامدي نمی باشد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت کاربري ملک و قدمت بنا ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد لذا به منظور تعیین ارزش سرقفلی قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی 

دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 18629 مورخ 99/2/15 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 

1/275/000/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم اعتراض آنها ، 
ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 255,000,000(دویست و  پنجاه و  پنج 
میلیون ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می نماید . ضمنا در خصوص عقب 

نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید .

جریمه 15  0
 

3100000  , 1398 تبدیل پیلوت به مغازه و افزایش 
تعداد مغازه

1399/02/27 5/99/8682 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
زمینهاي 
ستاد 
اجرائی - 
کوچه دلدار

5-1-10216-3-1-0-0 162

با احراز تخلف نامبرده به استناد مدارك موجود در پرونده ، ضمن نقض راي بدوي ، به 
استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري ها ، تخلف نامبرده با اعمال ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی براي کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 

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

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی به شماره 79 مورخه 
95/12/01 به صورت 8 واحد مسکونی با زیربناي کل 954.46 مترمربع و داراي گواهی 
پایانکار ساختمان به شماره 697444 مورخه 1397/11/27 با زیربناي کل 952.70 مترمربع 
می باشد...حالیه پس از دریافت پایان کار اقدام به احداث یکباب مغازه در همکف بر اساس 
نقشه برداري ارائه شده به مساحت 15 متر مربع  با عرض دهنه 4.37 متر و ارتفاع 2.45 متر 
نموده است...بر این اساس داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري میباشد.......سند هاي 
مالکیت آپارتمانها در مالکیت سازنده بوده و  هنوز به غیر انتقال پیدا نکرده که در صورت 
انتقال مالکیت نیاز به رضایت کلیه مالکین میباشد..... برابر خط پروژه شماره 511 عقب 

نشینی ندارد لیکن به مساحت حدود 91.43 مترمربع از حیاط مشاعی در حریم 13 متري خط 
لوله نفت در حد غربی واقع می گردد. عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد .  

#...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك
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شرح راي 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 
مجوزمسکونی ، ضمن نقض راي بدوي و گزارش کارشناس رسمی در خصوص استحکام 

بنا به شماره 175641مورخ 98/9/28 ثبت دفتر شهرداري مرکز ،  با عنایت به 
محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 

الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 151,674,525(یکصد و  پنجاه و  یک میلیون و  ششصد 

و  هفتاد و  چهار هزار و  پانصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 249.67  2
 

303750  , 1382 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/04/17 5/99/8689 تجدید 
نظر

جاده 
تهران،قلعه 
سرا ورودي 
 دوم

5-3-10057-63-1-0-0 163

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ مسکونی  واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب یک  
برابرارز ش معامالتی راي به جریمه به مبلغ7,593,750(هفت میلیون و  پانصد و  نود و 

 سه هزار و  هفتصد و  پنجاه)ریال صادرمینماید.

جریمه 25  1
 

303750  , 1382 مساحت کسري پارکینگ

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریهاباتوجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ تجاري   واصالح آن ضمن نقض راي بدوي باضریب 2 
برابرارز ش معامالتی راي به جریمه به مبلغ30,375,000(سی میلیون و  سیصد و  

هفتاد و  پنج هزار )ریال صادرمینماید.

جریمه 50  2
 

303750  , 1382 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  با اخذ تعهد ثبتی 

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

54.22  0
 

303750  , 1382 عدم رعایت عقب نشینی

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 14250مورخ99/2/8 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 71/865/000 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 14,373,000(چهارده میلیون و  سیصد و  

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

جریمه 47.91  0
 

303750  , 1382 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 با احترام از ملک بازدید بعمل آمده  بر اساس سند ارائه شده به صورت ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت 227.10 مترمربع و در وضع موجود بر اساس نقشه هاي ارائه شده 
به مساحت 228.21 مترمربع می باشد که مالک اقدام به احداث بناي بدون مجوز به صورت 
دو طبقه بر روي کرسی ( طبقه همکف به صورت دو باب مغازه و یک واحد مسکونی و و راه 
پله و طبقه اول به صورت دو واحد مسکونی و راه پله ) نموده است . با عنایت به نقشه 
برداري تفکیک آپارتمان ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس داود نعمتی تخلفات 

: ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 145.82 مترمربع که از این مقدار به  - 1
مساحت 47.91 مترمربع به صورت دو باب مغازه و الباقی به صورت یک واحد مسکونی و راه 

. پله می باشد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول به مساحت 151.76 مترمربع به صورت دو واحد  - 2
مسکونی و راه پله که از این مقدار به مساحت 5.94 مترمربع به صورت کنسول به شارع عام 

. می باشد
بر اساس ضوابط قدیم داراي 2 واحد کسري پارکینگ مسکونی و 1واحد کسري پارکینگ  - 3

. تجاري می باشد
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . با عنایت به قبض برق قدمت بناهاي 
احداثی سال 1382 می باشد ( تاریخ نصب کنتور برق 1382/12/10 می باشد ) . مساحت و 
حدود اربعه ملک در وضع موجود با مساحت و حدود اربعه مندرج در سند مالکیت مغایرت 
دارد . برابر خط پروژه شماره 531 پیوست به مساحت حدود 28.31 مترمربع در تعریض معابر 
واقع می گردد (به مساحت حدود 5.38 از عرصه و به مساحت حدود 6.77 مترمربع از اعیان 
مغازه در همکف و به مساحت حدود 16.16 مترمربع از اعیان مسکونی در طبقه همکف و به 
مساحت حدود 25.46 مترمربع از اعیان مسکونی در طبقه اول در تعریض معابر واقع می 
گردد ). باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري صنایع واقع می گردد . 
با عنایت به کاربري ملک کل اعیانات احداثی خارج از تراکم می باشند . حالیه متقاضی 
درخواست پاسخ استعالم موقعیت مکانی ملک را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

#به حضور تقدیم می گردد .ن

163

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 11.5 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم ، هر یک به مساحت 
7.18 مترمربع، تبدیل راه پله به بنیا مفید به مساحت 7.2 مترمربع، تراکم اعطایی به 
مساحت 66.26 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  1.5  به  
1.25 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  412,687,500(چهارصد و  
دوازده میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.  

جریمه 106.5  1.25
 

3100000  , 1397 تبدیل غیر مجاز 1399/03/12 5/99/8690 تجدید 
نظر

ج الکان 
-زمینهاي 
تعاون سپاه

5-2-10172-4-1-0-0 164

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدي بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 44 مورخه 1397/04/24 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت با 
زیربناي کل 291.74 مترمربع و داراي اصالح پروانه به شماره درخواست 700863 مورخه  
97/04/24 به صورت سه طبقه بر روي پیلوت با 3 واحد مسکونی و با زیربناي کل 373.21 
مترمربع می باشد . عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري می باشد . با عنایت به نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

 : تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 11.50 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ - 1
اضافه بنا به مساحت 7.18 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2

. 21.54 مترمربع
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا سوم جمعاً به  - 3
مساحت 7.20 مترمربع ( به مساحت 2.26 مترمربع در طبقه اول و به مساحت 2.47 مترمربع 

.در هر یک از طبقات دوم و سوم )
. تراکم  اعطایی زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 66.26 مترمربع - 4

از بابت احداث هر واحد انباري با مساحت بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی در مجموع به 
مساحت 1 مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . مساحت بنا در طبقه زیر 
شیروانی به میزان 16.60 مترمربع کاهش یافته است . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست 
عقب نشینی ندارد . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالفد ساختمان را دارند . مراتب 

#جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن-98/11/08
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 729,120,000(هفتصد و  بیست و  نه میلیون و  

یکصد و  بیست هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 217  1
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/02/29 5/99/8691 تجدید 
نظر

ج تهران - 
زمینهاي 
جانبازان

5-1-10264-26-1-0-0 165

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري  داراي پروانه  
احداث بنا  شماره 5/97/51  در تاریخ 1397/05/16 می باشد..... داراي سوابق راي کمیسیون 
تجدیدنظر  شماره 5/99/8691 تاریخ 1399/02/29 مبنی بر جریمه می باشد که برابر نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه زیربناي کل 640.90 مترمربع که پس از 
نازك کاري و  اجراي انباري زیرشیروانی با توجه به مغایرت با راي اولیه داراي راي تجدیدنظر 
کمیسیون ماده صد شماره 5/99/9769 تاریخ 1399/09/12 با زیربناي تخلف 73.29 
مترمربع مبنی بر جریمه می باشد و پس از آن خالفی مشاهده نگردید.....ارتفاع پیلوت و 
متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی 

به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/10/03
به مساحت 1.44مترمربع مشمول عوارض درآمدي به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت  

انباري باالي 5 مترمربع می باشد ر1399/10/03
از بابت اضافه بنا در همکف بابت پیش آمدگی بتنی همزمانساز جهت تامین پارکینگ --
داراي سوابق کمیسیون ماده صد جریمه شماره 5/99/8691 تاریخ 1399/02/29 می 

باشد1399/11/06
با توجه به محتویات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
اضافه بنا در همکف به مساحت 5.95 مترمربع، اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم، هر 
طبقه به مساحت 7.71 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 2.94 مترمربع، 
تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 4.6 مترمربع، تراکم اعطایی به مساحت 13.32 
مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به 
استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 290,556,000(دویست و  نود میلیون و  پانصد و  پنجاه و  

شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 57.65  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 5/99/8693 بدوي بلوار امام خ 
پیام نور 
کوچه پیام

 ? 

5-1-10273-33-1-0-0 166
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معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري و داراي پروانه 
ساختمانی  مورخ    56 مورخ 1397/06/06 با زیربناي 1013.77 متر مربع بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت می باشد .برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول پروانه 

: در همکف و طبقات به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 5.95 متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 هرکدام بسطح 7.71 متر مربع و در مجموع 30.84 بمساحت-2
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.94 متر مربع-3

 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 13.32 متر مربع -4
کاهش سطح راه پله در طبقات  1 الی 4 هرکدام بسطح 1.15 متر مربع و در مجموع --5

 طبقات بسطح 4.6 متر مربع
کسري پارکینگ ندارد.برابر خط پروژه 511 رعایت عقب نشینی گردیده است .اضافه بناي 
فوق در حد 5 درصد پروانه می باشد.سطح اشغال مورد استفاده با احتساب سایبان و بدون 

 کسر راه پله حدود 65.5 درصد می باشد
****************************************

عطف به درخواست اتوماسیونی بشماره 46824 مورخ 99/3/26 در خصوص بررسی مجدد 
پرونده با عنایت به اینکه تخلفات انجام شده در حد 5 درصد زیربناي پروانه می باشد 
مشمول  تبصره 7 (اعالم مساحت تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف )نمی 
گردد فلذا ردیف 4 که بدلیل سهو قلم در گزارش فوق قید گردیده  حذف و گزارش به شرح 

:ذیل اصالح می گردد
اضافه بنا در همکف بسطح 5.95 متر مربع-

 اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 هرکدام بسطح 7.71 متر مربع و در مجموع 30.84 بمساحت-2
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.94 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله در طبقات  1 الی 4 هرکدام بسطح 1.15 متر مربع و در مجموع طبقات -4
 بسطح 4.6 متر مربع

کسري پارکینگ ندارد.برابر خط پروژه 511 رعایت عقب نشینی گردیده است .اضافه بناي 
فوق در حد 5 درصد پروانه می باشد.سطح اشغال مورد استفاده با احتساب سایبان و بدون 

 کسر راه پله حدود 65.5 درصد می باشد

166

شهرداري کالنشهر رشت
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 20.33 مترمربع  و در طبقات اول تا سوم هر یک به مساحت 29.16 
مترمربع و توسعه بنا در زیر شیروانی به مساحت 21.82 مترمربع و در تراکم اعطایی 
زمان صدور پروانه ساختمانی به مساحت 46.26 مترمربع، ضمن نقض راي بدوي 

(تبدیل تخریب به جریمه ) با ضریب یک برابر ارزش معامالتی به پرداخت جریمه به 
مبلغ  596,568,000(پانصد و  نود و  شش میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.

جریمه 176.55  1
 

3360000  , 1397 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/03/11 5/99/8694 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
فرهاد

5-1-10151-106-1-0-0 167

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

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

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/55 مورخه 1397/12/13 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت 
با دو واحد مسکونی و با زیربناي کل 286.54 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس داود نعمتی تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.33 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا به مساحت 29.16 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2
. 87.48 مترمربع

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 21.82 مترمربع - 3
. تراکم اعطایی اعطایی زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 46.26 مترمربع - 4

. افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 3 واحد - 5
عدم رعایت عرض حیاط خلوت به عمق حدود 9 سانتیمتر و در مجموع به مساحت 0.66  - 6

. مترمربع
سطح اشغال استفاده شده در همکف 85 درصد می باشد . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته 
است . برابر پروانه صادره فاقد آسانسور بوده و در عمل آسانسور اجرا شده است . انباریهاي 
پیش بینی شده در طبقه همکف حذف و در طبقه زیر شیروانی اجرا شده است . ضوابط درب 
پارکینگ رعایت نمی گردد و در این راستا مشمول پرداخت عوارض یک واحد کسري 
پارکینگ می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . عرض حیاط 
خلوت رعایت نمی گردد و اشرافیت دارد . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار کلیه 
مساحتها و متراژها قابل بررسی مجدد خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم 
خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

#.ن-98/09/26
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 اضافه بناي طبقه اول به 
مساحت 218.77  مترمربع با عنایت به محتویات پرونده ونطریه کارشناس رسمی 
دادگستري به شماره 36369 مورخ 99/3/11 مبنی بر تایید استحکام طبقه اول 

؛ضرورتی بر قلع احراز نمیگردد مستندا به تبصره 3 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به پرداخت جریمه با ضریب  4  برابر ارزش معامالتی بمبلغ 2,006,661,000(دو میلیارد 

و  شش میلیون و  ششصد و  شصت و  یک هزار ) ریال  محکوم و اعالم میدارد.

جریمه 215.77  3
 

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

کاربري مربوطه

1399/03/26 5/99/8697 بدوي بلوار الکان 
- خیابان 
مسکن مهر 
- بلوار 
والیت - 
مهر 73

5-1-10300-109-1-0-0 168

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/97/67   تاریخ 1397/06/17 با زیربناي کل 1001.80 مترمربع می باشد... 
بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس حامد صفائی وضع موجود داراي 
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 127.68 مترمربع و داراي افزایش بنا در طبقه اول به 
مساحت 215.77 مترمربع می باشد که از این مقدار به مساحت 138.08 مترمربع به صورت 
تراس رو باز می باشد...عقب نشینی ندارد ...ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت دو 
طبقه بر روي کرسی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد... در بررسی ضوابط نما و منظر 
موارد تعهد نامه اجراي نماي ساختمان درمانگاه رعایت نشده است.... ضمنا  در زمان پایانکار 
هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود  ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور 

#تقدیم می گردد. 1398/11/30/ر

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص احداث 
بناي خارج تراکم بااعمال  ضریب 3  برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 
جریمه) جریمه بمبلغ 12,845,625(دوازده میلیون و  هشتصد و  چهل و  پنج هزار و  

ششصد و  بیست و  پنج) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 26.35  3
 

162500  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/17 5/99/8701 تجدید 
نظر

کمربندي 
شهید 
بهشتی خ 
قربان نژاد 
خ آزاده بن 
بست 
دوازدهم

5-1-10034-35-1-0-0 169

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به شماره 28248مورخ 99/2/28 ثبت اتوماسیون اداري، 
ضمن نقض راي بدوي درخصوص احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به 

استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 637,488
(ششصد و  سی و  هفت هزار و  چهارصد و  هشتاد و  هشت) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 39.23  0.1
 

162500  , 1379 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی ویالیی در یک واحد مسکونی با توجه به ارایه 
مدارك و نقشه برداري از سوي مالک با زیر بناي 65.58 منر مربع بر روي عرصه نسقی به 
مساحت 78.47 مترمربع با مصالح بتونی در بهره برداري و با قدمت سال ساخت 1379که 
احداث بنا در همکف به مساحت  65.58متر  -1......تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
مجموع کل زیر بناي داخل تراکم 39.23متر مربع و خارج تراکم 26.35متر مربع  -2 مربع
کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511  به مساحت .میباشد
مراتب جهت هر گونه دستور 21.45متر مربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري میباشد

.تقدیم میگردد

169

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 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 162,750,000(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 52.5  1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/24 5/99/8705 بدوي کمربندي 
شهید 
بهشتی - 
خیابان 
قربان زاده 
- کوچه 24 
- انتهاي 
فرعی دوم 
سمت راست

5-1-10021-40-1-0-0 170

شهرداري برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید. ردتخلف 8.5  0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

6.41  0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 5 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 63662 مورخ 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 18,600,000(هجده میلیون و  ششصد هزار ) ریال محکوم و اعالم 

میدارد

جریمه 60  0.1
 

3100000  , 1396 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس  مبایعه نامه و نقشه هاي معماري ارائه شده 
ممهور به مهر دفتر فنی و مهندسی شهریار سازه به صورت یک قطعه زمین به مساحت 120 
مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی ویالیی به مساحت 112.50 مترمربع ( شامل 
یک واحد مسکونی و پیلوت و راه پله ) با اسکلت بتنی  که بدون اخذ مجوز احداث گردیده 
است . قدمت بنا سال 1396 و ساختمان در مرحله بهره برداري میباشد . از اعیانات فوق به 
مساحت 60 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 52.50 مترمربع خارج از تراکم می باشد . 
آرماتور انتظار جهت احداث طبقه اول در آینده موجود است لیکن روي آن سربندي شده 
است . درب ساختمان به سمت معبر باز می گردد . یک واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف 
تامین می گردد . حیاط خلوت رعایت نمی گردد و  به مساحت 8.50 مترمربع کاهش مساحت 
حیاط خلوت دارد . برابر خط پروژه شماره 511 به مساحت حدود 6.41 مترمربع از اعیان 
احداثی در تعریض معبر 10 متري اصالحی واقع می گردد . باقیمانده ملک به استناد طرح 
تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم زیاد واقع می گردد . مراتب جهت صدور 

#دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن-97/12/08
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در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداث 
ساختمان اداري(مرکز تحقیقات برنج)  بدون مجوز شهرداري به مساحت 19103.58  
مترمربع، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به 
شماره 7233مورخ 28/01/99 و نظریه تکمیلی بشماره 62141 مورخ14/4/99   ثبت 
اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و 
تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 1.230.000.000  ریال،و با توجه به اینکه  اعتراض وارد و 
موجه نسبت به نظریه کارشناسی از سوي مالک ارائه نگردیده که موجب نقض نظریه 
گردد وضرورت ارجاع موضوع به هیات کارشناسان سه نفره را تایید کند ،لذا  به 

استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش 
سرقفلی به مبلغ 246,000,000(دویست و  چهل و  شش میلیون ) ریال صادر و اعالم 

می نماید.

جریمه 19103.58  0
 

70000  , 1366 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/25 5/99/8709 بدوي جاده تهران 
- مجاور 
دانشگاه 
گیالن - 
مرکز 
تحقیقات 
برنج کشور

5-3-10018-3-1-0-0 171

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس تعرفه متقاضی یک قطعه زمین محصور  به صورت مرکز 
تحقیقات برنج کشور برابر نقشه برداري ارائه شده عرصه به مساحت 3523115.62 مترمربع 
که از این مقدار به مساحت 820579.17 در محدوده قانونی شهر و به مساحت 2702536.45
 مترمربع در حریم شهر قرار دارد.....این مرکز در قسمت محدوده قانونی داراي اعیانات  به 
صورت جداساز  بدون مجوز  احداثی سال (فیش برق پیوستی)1366 به صورت ساختمان 
مرکزي دو طبقه برروي کرسی با زیربناي کل 2100 مترمربع  و چندین ساختمان یک طبقه بر 
روي کرسی با استفاده هاي مختلف اداري با زیربناي کل 9475 مترمربع می باشد  ....در 
قسمت حریم شهر نیز داراي اعیانات جداساز  با زیربناي کل 7528.58 مترمربع می 

باشد...برابر خط پروژه شماره 531 به مساحت 103824.92 مترمربع از عرصه در تعریض قرار 
دارد که ازاین مقدار به مساحت 3259 مترمربع از اعیانات  می باشد ...باتوجه به اینکه در 
محدوده قانونی داراي کاربري اداري می باشد کل اعیانات این قسمت داخل تراکم می باشد و 
اعیانات واقع در حریم شهر خارج تراکم می باشد.، کسري پارکینگ ندارد  ...مراتب جهت 

دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر1398/08/30

171

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به شماره 186737مورخ 98/10/12ثبت اتوماسیون 

اداري، ضمن نقض راي بدوي درخصوص احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم 
مجاز به استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 
1,068,896(یک میلیون و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد و  نود و  شش) ریال در 

حق شهرداري راي صادر 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.

جریمه 35.19  0.1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 5/99/8713 تجدید 
نظر

جاده الکان 
چوکام 
کوچه 
 همسایه

5-2-10433-2-1-0-0 172

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص بناي 
مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به 

جریمه) جریمه بمبلغ 20,819,025(بیست میلیون و  هشتصد و  نوزده هزار و  بیست و  
پنج) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 68.54  1
 

303750  , 1380 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی ویالیی دوبلکس در همکف و نیم طبقه که 
همکف با کل زیر 103.73 متر مربع بر روي عرصه نسقی به مساحت 70.38مربع با مصالح 
......بتونی با قدمت سال ساخت 1380 و میباشد که تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد

 احداث بنا در همکف به مساحت  70.38مربع -1
 احداث بنا در طبقه اول به مساحت  33.35مربع -2

مجموع کل زیر بناي داخل تراکم 68.54متر مربع و خارج تراکم 33.35متر مربع  -3
.میباشد

کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511  به مساحت 2.13متر 
مربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري میباشد
.مراتب جهت هر گونه دستور تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8259 مورخ 1398/11/12 کمیسیون ماده صد اعالم 
میدارد عقب نشینی اعالم شده در زمان ساخت بنا وجود داشته است .. خط پروژه و عرض 
معابر از زمان ابالغ طرح تفصیلی هم زمان مورد اجرا و استناد بوده است ...مراتب جهت هر 

. گونه دستور تقدیم میگردد

172

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 32/49 مترمربع  خارج تراکم با عنایت به محتویات پرونده و گزارش 
شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 
ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 8,447,400(هشت میلیون و  چهارصد و  چهل و  هفت هزار و  چهارصد) ریال 

صادر و اعالم می دارد..

جریمه 32.49  2
 

130000  , 1372 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 5/99/8714 بدوي بلوار 
بهشتی( 
فکوري) - 
نبش کوچه 
مهدیزاده و 
کوچه دوم

5-1-10115-6-1-0-0 17
3

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

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

10.56  0
 

130000  , 1372 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 78/26 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 29890 مورخ 99/2/30و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

1,017,380(یک میلیون و  هفده هزار و  سیصد و  هشتاد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 78.26  0.1
 

130000  , 1372 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/03/12 5/99/8714 بدوي بلوار 
بهشتی( 
فکوري) - 
نبش کوچه 
مهدیزاده و 
کوچه دوم

5-1-10115-6-1-0-0 17
3

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند ارائه شده به صورت ششدانگ عرصه و 
اعیان خانه مشتمل بر محوطه به مساحت 83.25 مترمربع می باشد . در وضع موجود مشتمل 
بر اعیان یک باب ساختمان مسکونی دوبلکس با زیربناي کل 110.75 مترمربع می باشد . از 
بابت اعیانات احداثی داراي رأي جریمه از کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 5/99/8714 
مورخه 1399/03/12 و سوابق در و احد تخلفات ساختمانی می باشد و پس از آن خالفی 
مشاهده نگردید . برابر خط پروژه شماره 511 ( خط پروژه قدیم ) به مساحت حدود 10.56 
مترمربع از اعیان احداثی در تعریض معابر 8 متري و پخ دو گذر واقع می گردد . حالیه 

متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند . مراتب جهت صدور دستور 
#مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح  اضافه بنا در همکف و طبقات اول و دوم، هر یک به مساحت 24.23 مترمربع 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 338,008,500(سیصد و  سی و  هشت میلیون و  هشت هزار و  

پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 72.69  1.5
 

3100000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/04/10 5/99/8716 بدوي جاده الکان 
چوکام 
کوچه 

ازادگان1

5-2-10432-10-1-0-0 174

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 77 مورخ 
1398/03/22 (بر روي عرصه نسقی )در 2 طبقه 2 واحد مسکونی با زیر بناي 379.11 متر 
مربع میباشد . که عملیات ساختمانی به پایان رسیده است .حالیه با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر دفتر فنی مهندسی بهسازان شمال فومن دراي اضافه 

.... بنا به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 24.23 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا دوم بسطح 48.46متر مربع (در هر طبقه 24.23 مترمربع )-2
رعایت پارکینگ براي واحد مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما در  

 . زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ گواهی عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور 

تقدیم میگردد . الف

174

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,651,977,600(یک میلیارد و  ششصد و  پنجاه و  یک میلیون و  
نهصد و  هفتاد و  هفت هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم 

مینماید.

جریمه 245.83  2
 

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

1399/04/17 5/99/8717 بدوي بلوا ار امام 
- کوچه 
امید - نبش 
بن بست 6

5-1-10241-22-1-0-0 17
5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 103 مورخ 
1397/09/026 در 4طبقه 2واحد مسکونی  با زیر بناي 422.75 مترمربع میباشد . که عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک 
.... ممهور به مهر مهندس کاوه قلندر شمامی دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 29.84متر مربع -1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 133.28 متر مربع (در هر طبقه 33.32 متر مربع -2

( 
(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 1.92 متر مربع که در هر طبقه بسطح 0.48متر مربع 

میباشد )
 اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 33.79متر مربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي-3

 بسطح 6.46 متر مربع کاهش زیربنا در زیرشیروانی نسبت به پروانه دارد-4
بمساحت 80.79 متر مربع داراي تراکم اعطایی زمان صدور مجوز دارد  که باتوجه به اینکه 
متراژ تخلف باالي 5% میباشد لذا زیربناي تراکم اعطایی بصورت تخلف به کمیسیون ماده 

. صد گزارش میگردد
الزم بذکر است تعداد واحد از 2 به 4 واحد افزایش یافته که رعایت پارکینگ براي واحدهاي  
مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما در زمان پایانکار مجددا قابل 

 . بررسی میباشد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8256 مورخ 1398/11/14 اعلم میدارد . تعداد واحد 
.. اصالح گردید .. از نظر طبقات 4 طبقه در 4 واحد میباشد

17
5

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 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-65329 مورخ 99/04/18 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 راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,612,380(یک میلیون و  ششصد و  دوازده هزار و  سیصد و  هشتاد)  ریال صادر و 
اعالم می نماید. 

جریمه 73.29  0.1
 

220000  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/05 5/99/8729 بدوي خ امام - 4
متري

5-1-10234-20-1-0-0 176

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 11,000,000(یازده 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  2
 

220000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

  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

25.02  0
 

220000  , 1377 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص مازاد بر تراکم به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 13,992,000(سیزده میلیون 

و  نهصد و  نود و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 42.4  1.5
 

220000  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازید شده برابر سند ارائه شده به پالك ثبتی 12/9681 بصورت یک باب خانه 
دوبلکس و برابر نقشه ارائه شده از وضع موجود با زیر بناي 115.69 متر مربع با قدمت یال 
ساخت 1377 که فاقد هرگونه مجوز میباشد .  بسطح73.29 متر مربع زیر بناي داخل تراکم 
و بسطح 42.40 متر مربع خارج تراکم میباشد ... داراي یک باب کسري پارکینگ میباشد .. . 
برابر خط پروژه 511 بسطح 95 متر مربع از عرصه و اعیان در مسیر خیابان 12 متري میباشد 
که برابر بند 11 مصوبه کمیسیون ماده 5 مورخ 1388/4/2 خیابان مذکور حذف گردیده و به 
کاربري مجاور که مسکونی میباشد تعلق میابد  و همچنین به سطح 25.02 متر مربع از اعیان 

در تعریض کوچه 10 متري میباشد . الف

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 سال وقوع تخلف ، قرار ارجاع امر 

به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 19651 مورخ 99/2/16
 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تایید سال وقوع تخلف ، 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 2,766,600(دو میلیون و  هفتصد 

و  شصت و  شش هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 30.74  1
 

90000  , 1375 احداث بناي جداساز 1399/03/10 5/99/8732 بدوي رشت - سه 
کیلومتري 
جاده سنگر 
- باالتر از 
بلوار امام 
علی (ع) - 
کوچه باهنر

5-3-10079-7-1-0-0 17
7

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

35.56  0
 

90000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت ششدانگ 
عرصه و اعیان یکباب خانه و محوطه به مساحت 192.50 مترمربع می باشد . در وضع موجود 
بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی به 
مساحت عرصه 195.53 مترمربع مشتمل بر اعیانات به صورت مسکونی وانباري و سایبان می 
باشد . از بابت احداث یک واحد مسکونی به مساحت 60 مترمربع داراي رأي جریمه از 
کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 5/92/225 مورخه 1392/10/26 و سوابق در واحد 
تخلفات ساختمانی می باشد . پس از آن مجدداً از بابت تخلفات ساختمانی به شرح (1 - 
اضافه بناي مسکونی در طبقه همکف به مساحت 6.53 مترمربع ....2 - احداث انباري در 
حیاط به مساحت 24.21 مترمربع ....3 - احداث سایبان با اسکلت چوبی به مساحت 33.62 
مترمربع  ) داراي رأي جریمه از کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 5/99/8732 مورخ 
1399/03/10 و سوابق در واحد تخلفات ساختمانی می باشد . خالف جدیدي مشاهده نگردید 
. برابر خط پروژه شماره 531  به مساحت حدود 35.56 مترمربع از عرصه در تعریض معابر 
واقع می گردد . باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري خدمات 

اتومبیل واقع می گردد . حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار ساختمان را دارند . مراتب 
#جهت صدور د ستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد ن

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات  که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 

ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب  1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 103,420,800(یکصد و  سه 
میلیون و  چهارصد و  بیست هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 30.78  1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/02 5/99/8733 بدوي ج تهران - 
زمینهاي 
جانبازان

5-1-10264-25-1-0-0 17
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله پایان اسکلت و آجرچینی و 
داراي پروانه ساختمانی 3 مورخ   1398/01/18  به صورت 4/5 طبقه با زیربناي 602.18 متر 
مربع می باشد .برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول پروانه در 

: همکف و طبقات به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 4.9  متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 هرکدام بسطح  6.35 متر مربع و در مجموع 25.4  بمساحت-2
مجموع مساحت زیرشیروانی نسبت به پروانه کاهش یافته است منتهی یکباب از انباري -3

. ها  بسطح 0.89 متر مربع   مازاد بر 5 متر مربع می باشد
براساس پروانه صادره فاقد عقب نشینی است .رعایت پارکینگ گردیده است..سطح اشغال 
مورد استفاده با احتساب سایبان و راه پله  65.1 درصد می باشد .با توجه به اضافه بنا درحد 

. .5 درصد مشمول تبصره 7 نمی گردد
ضمنا مشمول ماده 65 تعرفه بهاي سال 99 با توجه به افزایش عرض درب ورودي پارکینگ و 

 عرض مازاد=0.5 متر , n=1.عدم تاثیر در پارك حاشیه اي می گردد
مراتب با توجه به درخواست عدم خالف تقدیم می گردد 

17
8

درخصوص تراکم اعطایی با توجه به اینکه از شمول تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
خارج می باشد لذا مشمول جریمه نبوده و به رد آن اظهار نظر می گردد.

ردتخلف 20.97  0
 

3100000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/07 5/99/8734 بدوي بلوار امام - 
کوچه امید 
- کوچه 
 هفتم

5-1-10226-316-1-0-0 179

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 824,212,500(هشتصد و  
بیست و  چهار میلیون و  دویست و  دوازده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 106.35  2.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص . تخلف بابت افزایش واحد، نظر به اینکه صرف افزایش واحد بدون آنکه 
افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد محقق نگردیده لذا موضوع از 
شمول تبصره هاي ماده صد قانون شهرداري ها خارج و به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1399 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله  آجرچینی و داراي پروانه 
ساختمانی147  مورخ   1398/08/04 بصورت 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 
283.17 متر مربع   می باشد .برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول 

: پروانه در همکف و طبقات به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 26.43 متر مربع که ازین مقدار بسطح 1.05 بصورت سایبان در -1

. حایط خلوت جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 هرکدام بسطح  25.38 متر مربع و در مجموع  بمساحت -2

76.14 متر مربع
 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 20.97 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله  در طبقات  1 الی 3 هرکدام بسطح 1.26 متر مربع و در مجموع  --4
 طبقات بسطح3.78  متر مربع

 افزایش تعداد واحد از 2 واحد به 3 واحد مسکونی-5
با احتساب سطح زیر سایبان در همکف رعایت 3 واحد پارکینگ گردیده است..عقب نشینی 
رعایت شده است.سطح اشغال مورد استفاده با احتساب راه پله 86 درصد می باشد.  مراتب 

با توجه به درخواست استعالم بانک تقدیم می گردد

179

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک و نظر به اینکه این 
واحدها در راستاي مسکن مهر براي افراد تهیه شده ، لذا در خصوص اضافه بناي 

همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 به 0/5 برابر ارزش معامالتی 
مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

857,287,200(هشتصد و  پنجاه و  هفت میلیون و  دویست و  هشتاد و  هفت هزار و  
دویست) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 510.29  0.5
 

3360000  , 1394 تبدیل غیر مجاز 1399/03/19 5/99/8743 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- زمینهاي 
مسکن مهر

5-1-10300-95-1-0-0 180

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله  اتمام سفتکاري داراي  پروانه 
به شماره  115 در تاریخ 90/05/24 میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه 
داده شده توسط متقاضی ممهور به مهر مهندس عباس پورخشکواري  به شرح ذیل تقدیم 

:میگردد
اضافه بنا در طبقه اول در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 118.34 متر مربع هر بلوك 1.39.44

 متر مربع
اضافه بنا در طبقه دوم  در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 131.29 متر مربع هر بلوك .2

43.76 متر مربع
اضافه بنا در طبقه  سوم در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 123.74 متر مربع هر بلوك .3

41.27 متر مربع
اضافه بنا در طبقه  چهارم در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 124.59متر مربع هر بلوك .4

41.53متر مربع
اضافه بنا در طبقه پنجم  در 3 بلوك ساختمانی به مساحت 122.22متر مربع هر بلوك .5

40.74متر مربع
کاهش راه پله و اضافه به بناي مسکونی به مساحت 21.79 متر مربع در هر طبقه کال به .6

مساحت 108.95 متر مربع
از بابت  214.56 متر مربع در مرحله سقف سوم داراي راي کمیسیون ماده صد به شماره  
681738  مورخ 5/96/4432  میباشد...حالیه داراي  مابتفاوت خالف جدید به مساحت 
            #510.29 متر مربع میباشد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك

          

180

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
1,000,809,600(یک میلیارد و  هشتصد و  نه هزار و  ششصد) ریال  تائید و استوار 

میگردد.

جریمه 148.93  2
 

3360000  , 1399 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/04/17 5/99/8744 تجدید 
نظر

کمربندي 
شهید 
بهشتی 
-کوي بیانی 
- نهم

5-1-10149-7-1-0-0 181

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 
482,916,000(چهارصد و  هشتاد و  دو میلیون و  نهصد و  شانزده هزار ) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 287.45  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/17 5/99/8744 تجدید 
نظر

کمربندي 
شهید 
بهشتی 
-کوي بیانی 
- نهم

5-1-10149-7-1-0-0 181

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 94 مورخ 
1397/09/06 در پنج طبقه 10 واحد مسکونی و طبقه پنجم بصورت عقب ساز با زیر بناي 
1611.83متر مربع میباشد . که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت 
به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر مهندس مرتضی محمدي دراي اضافه 

.... بنا به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 12.38 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 102.16 متر مربع (در هر طبقه 25.54 متر مربع )-2
(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 0.60 متر مربع که در هر طبقه بسطح 0.12متر مربع میباشد 

(
 اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 33.79متر مربع بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي-3

 بسطح 5.65 متر مربع کاهش زیربنا در زیرشیروانی نسبت به پروانه دارد-4
بسطح 287.45 متر مربع تراکم اعطایی زمان صدور پروانه دارد که با توجه به اینکه -5
تخلفات بیشتر از 5% میباشد لذا کل تراکم اعطایی به عنوان تخلف به کمیسیون ماده صد 

 . گزارش میگردد

رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما  
 . در زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد

عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 
 . میگردد

احتراما در پاسخ به سوال مطرح شده در تصمیم شماره 5/98/8148 مورخ 1398/12/03 
اعالم میدارد تبصره کلی شماره 7 تراکم مصوب اعطایی مصوب مصوب کمیسیون ماده 5 در 
قسمت توضیحات پشت پروانه ساختمانی قید گردیده است .. مراتب جهت دستور تقدیم 

. میگردد

181

درخصوص تراکم اعطایی با توجه به اینکه مشمول تباصر ماده صد قانون شهرداریها 
نمیباشد لذا ضمن نقض این قسمت از راي ، به رد آن اظهارنظر می گردد.

ردتخلف 139.63  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/21 5/99/8745 تجدید 
نظر

کوي بیانی 
- خیابان 
دوازدهم - 
ك ا...اکبر

5-1-10146-49-1-0-0 182

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
با عنایت به محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه 
دفاعیه معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن 
دادنامه باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی 
بوده، فلذا 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 891,408,000(هشتصد و  نود و  یک میلیون و  چهارصد و  هشت 

هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 132.65  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/21 5/99/8745 تجدید 
نظر

کوي بیانی 
- خیابان 
دوازدهم - 
ك ا...اکبر

5-1-10146-49-1-0-0 182

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/66 مورخه 1398/02/23 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت 
با چهار واحد مسکونی و با زیربناي کل 579.84مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس  مرتضی محمدي تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا 

: این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.92 مترمربع که  به مساحت 4.75 مترمربع  - 1
بصورت سایه کنسول بال استفاده میباشد که در زیر بناي خالف لحاظ نمیگردد

اضافه بنا به مساحت 29.12 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت  - 2
. 116.48 مترمربع

. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه (تبصره 7) به مساحت 139.63 متر مربع-3
برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد( عقب نشینی رعایت گردیده و زمان 
پایانکار قابل برسی مجدد میباشد) .در طبقه زیر شیروانی به مساحت 11.49  مترمربع کاهش 
بنا دارد . با عنایت به عدم اجراي کف سازي اظهار نظر در خصوص ارتفاع پیلوت میسر نمی 
باشد . تعداد چهار واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می گردد . در صورت ارائه نقشه 
برداري در زمان پایانکار و مغایرت متراژي قابل بررسی مجدد خواهد بود . حالیه متقاضی 
درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم میگردد .پ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 1.44 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا سوم،  هر 
یک به مساحت 2.15 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 5.93 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 69,652,800(شصت و  نه میلیون 
و  ششصد و  پنجاه و  دو هزار و  هشتصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 13.82  1.5
 

3360000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/04/08 5/99/8746 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
خیابان 
شالیزار 
روبروي 
بازارچه 
جنب 
ساختمان 
سرو

5-1-10143-4-1-0-0 18
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 با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 65 مورخه 1396/12/02 به صورت 3.5 طبقه با 6 واحد مسکونی  
و دو واحد تجاري  در همکف به مساحت 50 متر مربع و با زیربناي کل 767.18 مترمربع می 
باشد .از بابت دو واحد تجاري داراي راي کمیسیون ماده 5 به شماره  مورخ میباشد... حالیه با 
عنایت به بازدید و نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس رامین واله تخلفات 

: ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
 اضافه بنا در همکف به مساحت 1.44 مترمربع -1

احداث  یکباب واحد تجاري به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به مساحت 18.01 متر مربع - 2
با ارتفاع 3.40 و عرض دهنه 4.22 متر (دو واحد تجاري به صورت مجاز بر اساس  راي 

کمیسیون ماده 5  در پروانه ساختمانی داشته و در وضع موجود اقدام به افزایش از2  واحد به 
3 واحد تجاري نموده است)

عاضافه بنا در طبقه اول الی سوم به مساحت 6.45 متر مربع (هر طبقه 2.15 متر مربع ) - 3
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 5.93 متر مربع - 4

داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري میباشد.5
اضافه بنا در حد 5% زیربنا بوده و مشمول تبصره 7 نمیگردد

ارتفاع پیلوت و پارکینگ از 2.40 به حدود 3.30 متر افزایش یافته است که تا قبل از پایانکار 
باید اصالح گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی رعایت می گردد .. تعداد 
6 واحد پارکینگ مسکونی در همکف تامین می گردد ( 4 واحد پارکینگ بدون تزاحم و 2  
واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک  ). در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار کلیه 
مساحتها و متراژها قابل بررسی مجدد خواهد بود مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد .ك

با توجه به راي کمیسیون ماده صد از بابت تبدیل همکف به تجاري داراي تخریب و اعاده به 
/.وضع سابق میباشد...تحلیل درآمدي بر اساس اعاده به وضع سابق تجاري  گزارش میگردد

18
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

در خصوص احداث بناي ویالیی بدون مجوز شهرداري، با توجه به محتویات پرونده و 
اقتضاء جلب نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی استحکام بنا، قرار 
ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و با عنایت به نظریه کارشناسی به شماره ش 
ر-25842 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 
6,082,000(شش میلیون و  هشتاد و  دو هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 36.6  0.1
 

700000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/10 5/99/8747 بدوي کیلومتر 4 
جاده الکان 
- زمینهاي 
اداره برق

5-2-10110-7-1-0-0 184

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 67,500,000(شصت و  

هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

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

سایر 12  0
 

1800000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند ارائه شده به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 252 مترمربع مشتمل بر یک واحد مسکونی ویالیی بر روي کرسی با 
مصالح بلوکی و زیربناي 32 مترمربع و یک باب سرویس بهداشتی در حیاط با زیربناي 4.60 
مترمربع می باشد که بدون اخذ مجوز احداث شده اند . قدمت بناهاي احداثی سال 1396 و 
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . کل اعیانات احداثی داخل تراکم می 
باشند . داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد . به مساحت 12 مترمربع تخلف 
به صورت عدم رعایت عرض حیاط خلوت دارد . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب 
نشینی ندارد . به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع 
می گردد . الزم به ذکر است که مالک نقشه ارائه نکرده و در صورت ارائه نقشه و مشخصات 
قابل بررسی مجدد خواهد بود . توضیح اینکه مالک پس از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 
صد ، با احداث بارانداز در حیاط به مساحت 15 مترمربع یک واحد پارکینگ مورد نیاز را 
تامین نموده است . حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم ادارات را دارند . مراتب جهت 

######صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن
با عنایت به تصمیم شماره 5/99/9832 مورخه 1399/09/24 کمیسیون ماده صد ، تخلفات 
#ساختمانی بدون تغییر و همانند رأي بدوي ماده صد در تحلیل وارد گردید .ن - 99/10/07
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

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

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

10.1  0
 

80000  , 1373 عدم رعایت عقب نشینی 1399/03/12 5/99/8749 بدوي بلوار 
الکاندروازه 
الکانکوي 
غالم نیا

5-2-10095-38-1-0-0 18
5

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 92مترمربع 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 37233
مورخ 99/3/12و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 736,000

(هفتصد و  سی و  شش هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 92  0.1
 

80000  , 1373 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند مفروزي ارائه شده توسط متقاضی به صورت 
ششدانگ یک دستگاه خانه ومحوطه به مساحت342مترمربع میباشد...داراي اعیان بدون 
مجوز به مساحت 92مترمربع برابر نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي مالک، و بر اساس 

فیش برق قدمت ساخت سال 1373 ،ضمنآ برابر خط پروژه پیوست حدودآ به مساحت 10.22
مترمربع از عرصه درتعریض کوچه 10متري قراردارد....حالیه متقاضی درخواست پاسخ 
استعالم عدم مسیر دفتر خانه را دارند..مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

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

شهرداریها ، راي به اخذ جریمه با ضریب یک دهم برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 116,420,733(یکصد و  شانزده میلیون و  چهارصد و  بیست هزار و  هفتصد و  

سی و  سه) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 3919.89  0.1
 

297000  , 1380 بناي غیر مسکونی در حد تراکم 
در کاربري مربوط

1399/03/26 5/99/8755 تجدید 
نظر

جاده الکان 
دانشکده 
فنی چمران 
 رشت

5-2-10175-70-1-0-0 186

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و گزارش تکمیلیشهرداري به شماره 
41860 مورخ 1399/03/20 و توجها به فعالیت آموزشی این مجموعه و قدمت بناي 
احداثی و همچنین 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 2,693,932,560(دو میلیارد و  

ششصد و  نود و  سه میلیون و  نهصد و  سی و  دو هزار و  پانصد و  شصت) ریال در 
حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 4535.24  2
 

297000  , 1380 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

ضمنا در خصوص عقب نشینی به مساحت 6608/1 متر مربع ، شهرداري هنگام اجراي 
طرح برابر مقررات اقدام نماید .

رعایت عقب 
نشینی

6608.1  0
 

297000  , 1380 عدم رعایت عقب نشینی 1399/03/26 5/99/8755 تجدید 
نظر

جاده الکان 
دانشکده 
فنی چمران 
 رشت

5-2-10175-70-1-0-0 186
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سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس قرارداد واگذاري ارائه شده به صورت یک قطعه 
زمین به شماره 2 از پالك 11/39 واقع در بخش 4 رشت به مساحت 22994.84 مترمربع می 
باشد . در وضع موجود بر اساس نقشه برداري کلی ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس 
محمد باقري هره دشت به مساحت کل 59482.01 مترمربع مشتمل بر اعیانات آموزشی 
(اداري و آموزشی ، مجتمع کارگاهی ، خوابگاه ، سالن ورزشی ، انبار  ، نگهبانی ، تاسیسات و 
سایر ساختمانهاي جانبی آن)با زیربناي کل 8455.13 مترمربع با اسکلت فلزي و قدمت سال 
1380 ( تاریخ نصب کنتور برق 80/01/29 ) می باشد .از بناهاي احداثی به مساحت 3336.97
 مترمربع در طبقه همکف و به مساحت 5118.16 مترمربع در طبقات اول تا سوم می باشند . 
در زمان بازدید از که از کل مجموعه به صورت آموزش عالی (دانشکده فنی شهید چمران) 
در حال بهره برداري می باشد . ساختمان کتابخانه و سلف سریس با زیربناي کل 2000 
مترمربع در دو طبقه (هر طبقه 1000 مرمربع ) پیش بینی شده و  در نقشه ها نشان داده شد 
لیکن در محل اجرا نشده و هنوز در مرحله پی کنی می باشد لذا ساختمان مذکور در کا 
ربریها وارد نشده و به عنوان تخلف ساختمانی منظور نشده است . برابر خط پروژه شماره 
521 پیوست به مساحت حدود 6608.10 مترمربع در تعریض معابر واقع می گردد که از این 
مقدار به مساحت حدود 110.54 مترمربع از اعیان خوابگاه دانشجویی در هر یک از طبقات 
همکف و اول و به مساحت حدود 1.71مترمربع از اعیان  سالن ورزشی در تعریض معابر واقع 
شده و به مساحت حدود 6495.85 مترمربع از عرصه در تعریض واقع می گردد . باقیمانده 
ملک بر اساس طرح تفصیلی شهر رشت به مساحت حدود 11605.20 مترمربع در کاربري 
آموزش عالی ، به مساحت حدود 2419.56 مترمربع در کاربري مسکونی با تراکم متوسط ، به 
مساحت حدود 367.51 مترمربع در کاربري فضاي سبز ، به مساحت حدود 3129.85 

مترمربع در کاربري پارکینگ ، به مساحت حدود 5549.80 مترمربع در کاربري فرهنگی ، به 
مساحت حدود 6281.17 مترمربع در کاربري آموزشی و به مساحت حدود 720.89 مترمربع 
در کاربري بهداشتی درمانی واقع می گردد . از اعیانات احداثی به مساحت 3919.89 

مترمربع در کاربري آموزش عالی واقع شده و داخل تراکم و به مساحت 4535.24 مترمربع 
در کاربریهاي مغایر واقع شده و خارج از تراکم می باشند . سطح اشغال استفاده شده در 
همکف حدود 6 درصد می باشد . با عنایت به مساحت عرصه ، تعداد پارکینگ مورد نیاز به 
صورت روباز در محوطه تامین می گردد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

########می گردد .ن-98/01/01
با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8676 مورخه 1399/02/27 معروض می دارد که 
بر اساس طرح تفصیلی جدید - که تاکنون به شهرداري منطقه 5 ابالغ نشده است - 

خیابانهاي پیشنهادي طرح قدیم از داخل ملک حذف شده است . مراتب جهت هر گونه اقدام 

186
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#مقتضی گزارش می گردد ن-1399/03/11
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 21,546,506(بیست و  یک میلیون و  پانصد و  چهل و  شش هزار و  پانصد و  

شش) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 47.29  1.5
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/11 5/99/8759 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی 
خ15خرداد 
12 متري 
فرجام

5-1-10135-55-1-0-0 18
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 فنی ، بهداشتی و 
شهرسازي ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 71426 مورخ 99/4/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
استحکام و اصول 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 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 3,711,521(سه میلیون و  هفتصد و  
یازده هزار و  پانصد و  بیست و  یک)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 122.19  0.1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 97/37مترمربع بصورت دو 
طبقه دو واحد مسکونی به انضمام یک باب مغازه تجاري بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی 
/...با قدمت 15 سال (به استناد فیش برق ارائه شده)به شرح ذیل اقدام نموده است

همکف  بمساحت 84/47مترمربع شامل یک یک باب مغازه بمساحت 15/56مترمربع کآل -1
خارج از تراکم به انضمام یک واحد مسکونی بمساحت 48/28مترمربع و راه پله و راه رو به 

/...مساحت20/86مترمربع
/... طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 84/74مترمربع-2

/...داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
/...داخل تراکم  بمساحت122.19مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت47.29 مترمربع-4

برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511 فاقد عقب 
نشینی میباشد.الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 

/لحاظ گردیده است...مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 ، خارج تراکم ،  با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از 

صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 2.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

1,398,177,500(یک میلیارد و  سیصد و  نود و  هشت میلیون و  یکصد و  هفتاد و  
هفت هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد..

جریمه 180.41  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/02 5/99/8768 بدوي کوچه امید 
قبل از 
کوچه بهار

5-1-10241-141-1-0-0 18
8

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 39474مورخ 
99/3/17و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 69,672,500(شصت و  نه 

میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار و  پانصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 224.75  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 120مترمربع بصورت سه طبقه 
روي پیلوت سه واحد مسکونی بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت یکسال به شرح 

/...ذیل اقدام نموده است
/... همکف  بمساحت101/29مترمربع بصورت پیلوت-1

/... طبقه اول،دوم وسوم شامل سه واحد مسکونی بمساحت 303/87مترمربع-2
/...داراي سه واحد پارکینگ مسکونی میباشد-3

/...داخل تراکم  بمساحت224.75مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت180.41مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  فاقد عقب 
نشینی میباشد.الزم بذکر بوده مدارکی از سوي مالک ارائه نگردید....الزم بذکر بوده مقادیر 
فوق براساس نقشه هاي معماري ارائه شده ازسوي مالک لحاظ گردیده است.../ ضمنآ عملیات 
ساختمانی درمرحله اسکلت سربندي میباشد....مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد..ش
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 

13,500,000(سیزده میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 75  0.1
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/01 5/99/8774 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
-کوچه  
گلشن

5-1-10205-4-1-0-0 189

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 2ماده صد از قانون 
شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 ارزش معامالتی ، بمبلغ 121,500,000

(یکصد و  بیست و  یک میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 45  1.5
 

1800000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/01 5/99/8774 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
-کوچه  
گلشن

5-1-10205-4-1-0-0 189

با توجه به 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به تخریب بناي قدیمی واحداث بناي جدید برروي زمین نسقی بمساحت عرصه 
حدودآ150مترمربع واعیان حدودآ120مترمربع بصورت منزل ویالیی بانوع اسکلت بلوکی 
ومصالح بلوکی با قدمت یک سال به شرح اقدام نموده است.داراي یک واحد کسري پارکینگ 

مسکونی میباشد.داخل تراکم  بمساحت75مترمربع.../خارج از تراکم  بمساحت45
مترمربع.../برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  
بمساحت 17/40مترمربع  داراي عقب نشینی از عرصه میباشد.برابر تصمیم کمسیون محترم 
به شماره رآي5/98/7738مرخه1398/08/28بعلت عدم همکاري مالک جهت بازدیداز 
داخل ملک وارائه ننمودن نقشه هاي معماري مقادیردقیق عرصه واعیان امکانپذیر نمیباشد 
...ضمنا مالک فیش برق به تاریخ 1361/08/25نصب کنتورارئه نموداند،که باتوجه به بازدید 
بعمل آمده زمان اجراي عملیات ساختمانی کلیه دیوارها وسقف بناي قدیمی تخریب وبجاي 
آن بناي جدید احداث گردیده است.../ .مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد..ش
در خصوص احداث بناي مسکونی دوبلکس 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-37271 مورخ 99/03/12 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 

123,252,900(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار و  نهصد)  
ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 397.59  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/10 5/99/8798 بدوي خ الکان 
کوچه 
 ? رجایی

5-2-10369-5-1-0-0 190

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 167,400,000(یکصد و  شصت و  هفت 

میلیون و  چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 27  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/10 5/99/8798 بدوي خ الکان 
کوچه 
 ? رجایی

5-2-10369-5-1-0-0 190

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 497/93مترمربع بصورت یک 
واحد مسکونی (دوبلکس) بااعیان به مساحت384/61مترمربع( همکف235/98مترمربع 
طبقه اول148/63مترمربع)،بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی (در مرحله اسکلت سقف 
دوم)به انضمام انباري مسکونی به مساحت15مترمربع  بانوع اسکلت بلوکی وسقف حلبی با 
قدمت یکسال اقدام نموده است.../داراي دوواحد پارکینگ مسکونی مسقف به مساحت25
مترمربع در محوطه حیاط با نوع اسکلت فلزي میباشد.../داخل تراکم  بمساحت397/59
مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت27مترمربع(شامل 25مترمربع پارکینگ2مترمربع انباري 

/...مسکونی)
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره521 فاقدعقب 
نشینی میباشد....الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي 

مالک ممهور به مهر مهندس عمران نعمت اله ساعدي ضروري به شماره نظام 11-300-06351
/لحاظ گردیده است....مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد..ش

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

ردتخلف 75  0
 

303750  , 1380 مساحت کسري پارکینگ 1399/03/27 5/99/8801 تجدید 
نظر

بلوار 
الکان-کوچ
ه عباس 
چوکام-کوچ
ه همسایه 
-بین سایه 

2 و 4

5-2-10426-53-1-0-0 191

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند ارائه شده به صورت یک قطعه زمین به 
مساحت 112 مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان یک طبقه بر رویی یکباب تجاري با 
اسکلت بتنی که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت بنا سال 1380 ( تاریخ نصب 
کنتور برق مورخه 80/11/24 میباشد ) و ساختمان در مرحله بهره برداري میباشد . با عنایت 
به نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس  افشین حسنی فشتالی تخلفات 

: ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش میگردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 103.31 مترمربع که از این مقدار به  - 1
مساحت 15.68مترمربع به صورت یک باب مغازه و به مساحت 41.70 مترمربع به صورت یک 

. واحد سوئیت و الباقی راه پله و پیلوت میباشد
احداث بناي بدون مجوزدر طبقه اول به مساحت 93.77 متر مربع به صورت یک واحد  - 2

. مسکونی و راه پله
از اعیانات فوق به مساحت 162.72 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 34.36 مترمربع   
خارج از تراکم میباشد . داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی و یک واحد کسري 
پارکینگ تجاري میباشد . برابر خط پروژه شماره 521 عقب نشینی ندارد . بر اساس طرح 
تفصیلی شهر رشت در کاربر مسکونی با تراکم متوسط واقع میگردد . حالیه متقاضی 

درخواست حفاري 7 متر طول مسیر با پوشش آسفالت به منظور نصب انشعاب آب را دارند . 
عرض معبر 10 متر و قدمت آسفالت بیش از 4 سال میباشد . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن
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در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث سرویس 
بهداشتی در حیاط خلوت به مساحت 3 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز 
نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 506,250(پانصد و  شش هزار و  دویست و  

پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 3  1.5
 

112500  , 1376 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/04/25 5/99/8808 بدوي ج الکان - 
زمینهاي 
تعاون سپاه

5-2-10173-19-1-0-0 192

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با سالم 
احتراماً مکان ارائه شده   برابر سند  بصورت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 136 متر  
مربع و قطعه 14 تفکیکی  و در وضع موجود    مشتمل بر یکبابخانه   دوبلکس    و داراي   

. پایانکار بشماره  22805 مورخ 1374/12/13   می باشد
پس از آن نسبت به احداث یکباب سرویس بهداشتی در حیاط خلوت  به ابعاد 2*1.5 و  
بمساحت 3 متر مربع با مصالح بلوکی با قدمت سال 1376 اقدام نموده است که فاقد سوابق 
می باشد.عقب نشینی ندارد. مراتب با توجه به درخواست استعالم موقعیت مکانی تقدیم می 

        .گردد
(سطح اشغال مورد استفاده در پایانکار صادره 64 درصد و حالیه با توجه به احداث سرویس 
در حیاط خلوت به 66.18 درصد افزایش یافته است.ضمنا سطح اشغال مجاز برابر طرح 

               تفصیلی مالك عمل   50 درصد می باشد.)
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده راي صادره منطبق با موازین قانونی صادر 
شده ومعترض دلیلی که موجبات نقض راي بدوي را فراهم نماید ارائه ننموده است لذا 
راي بدوي جریمه بمبلغ 876,339,000(هشتصد و  هفتاد و  شش میلیون و  سیصد و  

سی و  نه هزار )  ریال عیناً تایید میگردد .

جریمه 94.23  3
 

3100000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/09 5/99/8823 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- دهکده 
گیل - 10 
متري

5-2-10350-374-1-0-0 193

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه به شماره 26
  در تاریخ 92/06/04 بر روي عرصه طبق سند قطعه 90 تفکیکی با مساحت 495 مترمربع می 
باشد که پس از آن اقدام به تجمیع با قطعه 61 به مساحت 282.94 مترمربع نموده و مساحت 
وضع موجود طبق سند تجمیعی 777.94 مترمربع می باشد... گزارش خالف بر اساس نقشه 
برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس یاسر پور واحدي روشنده به شرح ذیل تقدیم 

:می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 54.90 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 39.33 متر مربع.2
کسري پارکینگ ندارد ...   در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود.... 

#مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 باستناد تبصره 3 ماده صد قانون 
شهرداریها ، ضمن  نقض راي بدوي در خصوص توسعه بناي تجاري  بااعمال  ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 26,808,975
(بیست و  شش میلیون و  هشتصد و  هشت هزار و  نهصد و  هفتاد و  پنج) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 44.13  3
 

202500  , 1383 توسعه بناي تجاري 1399/04/15 5/99/8825 تجدید 
نظر

کوي 
بیانی-15 
خرداد
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت  ششدانگ 
یکبابخانه  به مساحت 240 مترمربع به شماره 3831 مشتمل بر ساختمان مسکونی داراي 
پروانه احداث بنا شماره 1043 تاریخ 1364/10/17  و یکباب مغازه داخل محوطه برابر نقشه 
برداري ممهور به مهر مهندس کامبیز هاللی به مساحت 57.73 مترمربع که داراي سوابق 
تجدید نظر کمیسیون ماده صدشماره 890 تاریخ 1378/02/14 به مساحت 13.60 مترمربع 
می باشد که با توجه به بارش برف سال 83 آسیب دیده و مالک اقدام به بازسازي و توسعه 
بنا یک باب مغازه به مساحت 57.73 مترمربع نموده که تا به اکنون به صورت نیمه کاره در 
مرحله اتمام سفت کاري و بدون استفاده باقی مانده است و داراي تخلف ساختمانی به صورت 
توسعه بناي تجاري به مساحت 44.13 مترمربع می باشد...برابر ضوابط زمان احداث بنا 
کسري پارکینگ ندارد...عقب نشینی ندارد......مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

  #می گردد.1398/05/12/ر
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 68.7 
مترمربع، اضافه بناي طبقه پنجم به مساحت 68.7 متمرربع، عدم رعایت عقب سازي 
طبقه پنج به مساحت 40.56 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 8.53 

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 3,874,836,000(سه میلیارد و  هشتصد و  هفتاد و  چهار 

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

جریمه 461.29  2.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/29 5/99/8826 تجدید 
نظر

کمربندي 
شهید 
بهشتی - 
15 خرداد - 
هفتم

5-1-10131-68-1-0-0 195

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 350,767,200(سیصد و  پنجاه 
میلیون و  هفتصد و  شصت و  هفت هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 208.79  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 12مورخ /
96/04/26 و تمدید پروانه  بشماره 696848 مورخ 97/04/05 (تا تاریخ 1398/04/16 داراي 
اعتبار می باشد) در پنج طبقه 10 واحد مسکونی و طبقه پنجم بصورت عقب ساز با زیر بناي 

. 1566.76 متر مربع میباشد
عملیات ساختمانی در مرحله اسکلت و آجرچینی تا اجراي سقف هفتم و فاقد سربندي بوده  
 و با عنایت به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر مهندس محمد علی بالالیی 

:  دراي اضافه بنا بر خالف مدلول پروانه به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 68.7متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 274.8متر مربع (در هر طبقه 68.7متر مربع )-2
اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 109.26متر مربع که ازین مقدار بسطح 40.56 متر مربع  -3

 بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي می باشد
اضافه بنا در طبقه ششم بصورت یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه بمساحت 321.31 متر -4

 مربع
 اضافه بنا در زیرشیروانی (بصورت انباریها و راهرو دسترسی )به مساحت 8.53 متر مربع-5

تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 208.79 متر مربع-6

. عقب نشینی ندارد -
رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد 

توضیح اینکه  با توجه به تجمیع صورت گرفته در زمان صدور پروانه مساحت عرصه وضع 
موجود طبق نقشه برداري تجمیعی 470.31 مترمربع و پس از عقب نشینی 421.39 مترمربع 
 تعیین گردیده است و مساحت باقیمانده در پروانه صادره 240.72 متر مربع درج گردیده
.که ازین نظر داراي مغایرت می باشد.عقب نشینی برابر پروانه صادره رعایت گرددیه است

سطح اشغال برابر  پروانه 60 درصد
سططح اشغال موجود 76.25 درصد

لزم بذکر است ملک مذکور داراي گزارش شکایت همسایه ها مبنی بر تخلف ساختمانی 
بشماره 214401 مورخ 1398/11/19 میباشد که با شماره درخواست 743965 در مرحله 

. ارسال به کمیسیون میباشد

 . حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد 
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 7011 مورخ 99/1/28 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا ضمن نقض راي بدوي 
به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 24,345,750(بیست و  چهار میلیون و  سیصد و  چهل و  پنج 

هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 99.88  1.5
 

162500  , 1378 تبدیل غیر مجاز 1399/04/02 5/99/8832 تجدید 
نظر

بیانی -نبش 
  کوچه 10

5-1-10128-5-1-0-0 196

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 دو قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 
8,125,000(هشت میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  1
 

162500  , 1378 مساحت کسري پارکینگ

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

22.58  0
 

162500  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده یکباب ساختمان دو طبقه  که براي آن  پروانه ساختمانی به شماره 
مورخ با زیربناي کلی متر مربع  صادر گردیده است...حالیه بر اساس نقشه برداري ارائه داده 
:شده ممهور به مهر مهندس داراي اضافه بنا نسبت به پروانه صادره به شرح زیر میباشد

اضافه بنا در همکف به مساحت18.79  متر مربع و همچنین تبدیل پیلوت به مسکونی به .1
 مساحت 57 متر مربع

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 24.09  متر مربع که از این مقدار به مساحت 10.66 متر .2
مربع از طبقه اول به صورت کنسول به سمت معبر میباشد

داراي  دو باب کسري پارکینگ میباشد...بر اساس خط پروژه به مساحت  5.99 متر مربع از 
اعیان در همکف و به مساحت 16.59 در طبقه اول که از این مقدار به مساحت 10.60 به 
صورت کنسول به سمت معبر میباشد در تعریض قرار دارد...مراتب جهت دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم میگردد./ك

به مساحت 22.81 متر مربع خارج از تراکم و به مساحت  77.07 متر مربع داخل تراکم  از 
/..اضافه بنا نسبت پروانه میباشد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 راي بدوي جریمه به مبلغ 
223,423,200(دویست و  بیست و  سه میلیون و  چهارصد و  بیست و  سه هزار و  
دویست) ریال  با اصالح متراژ از 57/65 به 44/33 متر مربع  تائید و استوار میگردد.

جریمه 44.33  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/17 5/99/8835 تجدید 
نظر

بلوار امام خ 
پیام نور 
کوچه پیام

 ? 

5-1-10273-33-1-0-0 197

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري و داراي پروانه 
ساختمانی  مورخ    56 مورخ 1397/06/06 با زیربناي 1013.77 متر مربع بصورت 4 طبقه 
روي پیلوت می باشد .برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول پروانه 

: در همکف و طبقات به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 5.95 متر مربع-1

 اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 هرکدام بسطح 7.71 متر مربع و در مجموع 30.84 بمساحت-2
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.94 متر مربع-3

 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 13.32 متر مربع -4
کاهش سطح راه پله در طبقات  1 الی 4 هرکدام بسطح 1.15 متر مربع و در مجموع --5

 طبقات بسطح 4.6 متر مربع
کسري پارکینگ ندارد.برابر خط پروژه 511 رعایت عقب نشینی گردیده است .اضافه بناي 
فوق در حد 5 درصد پروانه می باشد.سطح اشغال مورد استفاده با احتساب سایبان و بدون 

 کسر راه پله حدود 65.5 درصد می باشد
****************************************

عطف به درخواست اتوماسیونی بشماره 46824 مورخ 99/3/26 در خصوص بررسی مجدد 
پرونده با عنایت به اینکه تخلفات انجام شده در حد 5 درصد زیربناي پروانه می باشد 
مشمول  تبصره 7 (اعالم مساحت تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به عنوان تخلف )نمی 
گردد فلذا ردیف 4 که بدلیل سهو قلم در گزارش فوق قید گردیده  حذف و گزارش به شرح 

:ذیل اصالح می گردد
اضافه بنا در همکف بسطح 5.95 متر مربع-

 اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 هرکدام بسطح 7.71 متر مربع و در مجموع 30.84 بمساحت-2
اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.94 متر مربع-3

کاهش سطح راه پله در طبقات  1 الی 4 هرکدام بسطح 1.15 متر مربع و در مجموع طبقات -4
 بسطح 4.6 متر مربع

کسري پارکینگ ندارد.برابر خط پروژه 511 رعایت عقب نشینی گردیده است .اضافه بناي 
فوق در حد 5 درصد پروانه می باشد.سطح اشغال مورد استفاده با احتساب سایبان و بدون 

 کسر راه پله حدود 65.5 درصد می باشد

197

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح 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 90,000,000(نود میلیون ) 

ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/02 5/99/8842 بدوي جاده سنگر، 
کوچه 
عادلی،کوچ
ه 4 متري

5-3-10083-18-1-0-0 198

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 30887 مورخ 99/3/1 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 2/502/500/000 ریال ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، 
راي به اخذ جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 500,500,000(پانصد میلیون و  

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

جریمه 71.5  2
 

1800000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز

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

62.  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم ماده صد به شماره 5/99/9744 مورخ 
1399/11/11 درخصوص بروز رسانی گزارش اعالم میدارد  بر اساس مبایعه نامه ارائه شده به 
صورت یک قطعه زمین به مساحت تقریبی عرصه 71 مترمربع و در وضع موجود برابر نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس فرزاد یوسفی دیزکوهی به مساحت 71.50 
مترمربع  مشتمل بر یک باب مغازه دو دهنه   با مصالح بلوکی می باشد که بدون اخذ مجوز 

احداث شده است قد مت بنا سال 1398...برابر خط پروژه شماره 531 به مساحت حدود 0.62
 مترمربع  از اعیان در تعریض معابر 8 و 18 متري واقع میگردد.  باقیمانده ملک به استناد 
طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم کم واقع میگردد  برابر ضوابط کال 
خارج تراکم می باشد.داراي یک  باب  کسري پارکینگ تجاري  میباشد مراتب جهت صدور 

#دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد/پ

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 261,469,500(دویست و  شصت و  یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  نه هزار و  

پانصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 56.23  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/06/01 5/99/8849 بدوي جاده الکان 
- زمینهاي 
ثبت احوال

5-2-10092-22-1-0-0 199

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه داراي پروانه ساختمانی به شماره  5/98/87 مورخه  1398/03/11 
بازیربناي کلی 217.31 متر در یک واحد مسکونی صادر گردیده که با توجه به نقشه برداري 
ارائه شده ممهمور به مهر مهندس محمد حاتمی ممهور به مهر کارشناسی داراي تخلفات در 

.سطح به شرح زیر میباشد
 افزایش سطح پیلوت به مساحت 15.39 مترمربع

افزایش سطح در طبقات جمعا به مساحت 40.84 (هر طبقه 20.42 مترمربع)
.رعایت پارکیینگ در زمان بازدید گردیده است

.اظهار نظر در خصوص رعایت میزان عقب نشینی در زمان پایان کار امکان پذیر میباشد
.حالیه مالک تقاضاي عدم خالف را دارند

199

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر احداث تبدیل 
یکباب مغازه به دوباب بدون مجوز شهرداري ، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق 
مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه 

کارشناسی به شماره 44667 مورخ 99/03/23  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
مابه التفاوت ارزش سرقفلی یکباب به دو باب به مبلغ 1.186.800.000  ریال تعیین 

گردید که به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک 
پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 237,360,000(دویست و  سی و  هفت میلیون و  سیصد 

و  شصت هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 1.02  0
 

1020000  , 1397 افزایش تعداد مغازه بدون 
افزایش زیربنا

1399/04/07 5/99/8855 بدوي بلوار 
بهشتی - 
نبش 
فکوري

5-1-10113-19-1-0-0 200

در خصوص یک  باب کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 1.5  برابر ارزش معامالتی به مبلغ 38,250,000(سی و 

 هشت میلیون و  دویست و  پنجاه هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 25  1.5
 

1020000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

نظر به قدمت بنا(سال احداث 1376)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

31.66  0
 

1020000  , 1397 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس دو فقره سند سه دانگی ارائه شده به صورت 
ششدانگ یک باب خانه به مساحت 220 مترمربع و بر اساس صورتمجلس تفکیکی ارائه شده 
مشتمل بر یک باب ساختمان تجاري - مسکونی ، دو طبقه مسکونی بر روي یک باب تجاري 
به مساحت 58.50 مترمربع می باشد . از بابت اعیانات فوق داراي پروانه ساختمانی به شماره 
2270 مورخه 71/3/2 و گواهی پایانکار به شماره 9162 مورخه 74/9/27 می باشد . همچنین 
داراي بالمانع به شماره  به شماره 2/33/27119 مورخه 76/1/19 از شهرداري منطقه دو رشت 
می باشد . حالیه مالکین مشاع در سال 97 بدون اخذ مجوز یک باب مغازه احداثی در همکف 
( قطعه دوم صورتمجلس تفکیکی ) را به دو باب مغازه تبدیل نموده اند که با عنایت به نقشه 
 : برداري ارائه شده تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد

 تبدیل یک باب مغازه به دو با مغازه در همکف - 1
. تبدیل فضاي پارکینگ به تجاري در همکف به مساحت 0.02 مترمربع - 2

. داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 3
برابر خط پروژه شماره 511 به مساحت حدود 31.66 مترمربع از اعیان مغازه ها در تعریض  
معابر واقع می گردد که از این مقدار به مساحت حدود 20.18 مترمربع از مغازه قطعه اول و به 
مساحت حدود 11.48 مترمربع از مغازه قطعه دوم می باشد . حالیه متقاضی درخواست پاسخ 
استعالم موقعیت مکانی ملک را دارند .مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#می گردد .ن-97/12/06

200

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 

30,125,925(سی میلیون و  یکصد و  بیست و  پنج هزار و  نهصد و  بیست و  پنج) 
ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 66.12  1.5
 

303750  , 1383 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 5/99/8858 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی 
جماران 
انتهاي 
مهدي زاده 
کوچه 
 دوازدهم

5-1-10100-173-1-0-0 201

با توجه به 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 15,187,500(پانزده میلیون و  یکصد و  هشتاد و  هفت هزار و  

پانصد) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

303750  , 1383 مساحت کسري پارکینگ

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

12.63  0
 

303750  , 1383 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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-53146
 مورخ 99.04.03 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 3,827,858(سه میلیون و  

هشتصد و  بیست و  هفت هزار و  هشتصد و  پنجاه و  هشت) ریال صادر و اعالم می 
نماید.

جریمه 126.02  0.1
 

303750  , 1383 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/22 5/99/8858 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی 
جماران 
انتهاي 
مهدي زاده 
کوچه 
 دوازدهم

5-1-10100-173-1-0-0 201

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 101مترمربع بصورت دو واحد 
مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت 1383/02/21به 

/...استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک به شرح ذیل اقدام نموده است
همکف به مساحت 96.07مترمربع شامل یک واحد مسکونی به مساحت 81.9مترمربع به -1

/...  انضمام  پیلوت به مساحت14.17مترمربع
/... طبقه اول شامل یک واحد مسکونی به مساحت 96.07مترمربع-2

/...داراي دوواحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
/...داخل تراکم  به مساحت126.02مترمربع.../خارج از تراکم به مساحت66.12مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 
12/63مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی میباشد.الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندي ایمان محبی به شماره 
نظام00012-600-11لحاظ گردیده است...مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد..ش
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  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/04/30 5/99/8873 بدوي بلوار باهنر 
- زمینهاي 
دادگستري

5-1-10212-1-1-0-0 202

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مگان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی داراي پروانه ساختمانی 
بشماره 113 مورخ 1393/10/24 در چهار طبقه چهار واحد مسکونی و گواهی عدم خالف 
بشماره 589814 مورخ 1395/12/17 میباشد . عملیات ساختمانی به اتمام رسیده و قابل 
بهره برداري میباشد .. با عنایت به نقشه برداري ممهور به مهر مهندس رامین واله واقد 
خالف ساختمانی میباشد . عقب نشینی ندارد ...رعایت عرض حیاط خلوت با احتساب 

کفسازي و اجراي  سرامیک میگردد .. الزم بذکر است با توجه به پارك عملی به همراه مدیر 
محترم شهرسازي پارکینگ شماره 4 مورد تایید نمیباشد و داراي یک واحد کسري پارکینگ 
میباشد ..حالیه درخواست صدور پایانکار برابر ضوابط را دارد . . مراتب جهت دستور تقدیم 

میگردد ...الف

احتراما پیرو گزارش فوق برابر راي شماره 5/99/8873 مورخ 13994/30 کمیسیون محترم 
ماده صد مبنی بر جریمه براي یک واحد کسري پارکینگ . و با عنایت به در خواست مالک 
مبنی بر داشتن دو واحد پارکینگ براي یک واحد ایشان میتوانند از پارکینک 1 و 4 با تزاحم 
براي یک واحد مسکونی استفاده نمایند ... مراتب جهت دستور تقدیم میگردد    الف

202

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 
340,632,000(سیصد و  چهل میلیون و  ششصد و  سی و  دو هزار ) ریال  تائید و 

استوار میگردد.

جریمه 47.31  4
 

1800000  , 1393 بالکن بدون پروانه 1399/04/17 5/99/8875 تجدید 
نظر

امام - ك 
سعادت

5-1-10204-13-1-0-0 203

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت  ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر پنج باب دکان و انباري که اقدام به یکپارچه سازي مغازه ها و افزایش 
بالکن با زیربناي کل 590.18 مترمربع نموده است ، داراي بالمانع شماره 5/33/577649 
تاریخ 1393/11/15 منطقه می باشد و پس از آن برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
مهندس بالالئی زیربناي کل 637.49 مترمربع داراي توسعه بنا همزمانساز به مساحت 47.31
 متر مربع بوده که از بابت آن داراي سوابق کمیسیون ماده صد تجدیدنظر  شماره 

5/99/8875 تاریخ 1399/04/17 مبنی بر جریمه می باشد...حالیه براساس نقشه تفکیکی 
آپارتمان ارائه شده ممهور به مهر مهندس محمد احمدزاده   ثبت دفتر نظام مهندسی با 
زیربناي کل 654.64 مترمربع  با توجه به اصالح نقشه برداري ارائه شده داراي مغایرت زیربنا 
به صورت تخلف همزمان ساز به مساحت  6.12 مترمربع در همکف و به مساحت 8.62 
مترمربع در بالکن می باشد  ...برابر خط پروژه شماره 511  عقب نشینی رعایت می 

گردد...حالیه متقاضی درخواست صدور گواهی پایانکار را دارند...مراتب جهت دستور مقتضی 
به حضور تقدیم می گردد/ر1400/03/17

203

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 طبقه به مساحت 12.26

مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 3.85 مترمربع، مازاد انباري به مساحت 
1.85 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 302,947,500(سیصد و  دو میلیون و  نهصد و  چهل و  

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

جریمه 65.15  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/13 5/99/8877 بدوي جاده الکان 
- کوچه 
عباس 
چوکام - 
کوچه سایه 

2

5-2-10427-27-1-0-0 204

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 169,585,500(یکصد و  شصت و  نه 

میلیون و  پانصد و  هشتاد و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 109.41  0.5
 

3100000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
176/30 مترمربع بوده و داراي پروانه ساختمانی به شماره  5/98/110  مورخه 1398/05/09 با 
.زیربناي 516.31 مترمربع بوده که داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل میباشد

تبدیل سه واحد به چهار واحد (طبقات سوم و جهارم از یک واحد به دو واحد مجزا) -1
اضافه بنا در همکف به مساحت  22/78 مترمربع که با کنسول سمت حیاط جنوبی (  -2
حیاط اصلی) به مساحت 10.52 مترمربع   به جهت تامین پارکینگ بصورت همزمان ساز و 
بتنی اجا گردیده که در صورت تخریب داراي یک  کسري پارکینگ خواهد بود و سایه بان در 
سمت شمالی تخریب گردیده است و حالیه  4 باب پارکینگ  تامین گردیده است و فاقد 

 کسري پارکینگ میباشد.  و اضافه بنا پیلوت به مساحت 12.26
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در هر طبقه 17.06 مترمربع و جمعا به مساحت  68.24 -3

 مترمربع
اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 3.85 مترمربع  که از این مقدار  و اضافه بناي  -4

 انباري مشمول تراکم به مساحت 2.53 مترمربع
 بابت تراکم اعطایی به مساحت 109.41 مترمربع -5

در خصوص رعایت عقب نشینی و  کسري پارکینگ مجددادر زمان پایان کار مورد بررسی 
.قرار خواهد گرفت

بازگشت به تصمیم کمیسیون محترم به شماره  5/99/9562  مورخه 1399/08/11 کسري 
.پارکینگ اصالح گردید

204

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 52,700,000(پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 17  1
 

3100000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/24 5/99/8878 تجدید 
نظر

جاده 
الکان-روبر
وي مجتمع 
پزشکان-انت
هاي کوجه 
شهید 
رجائی9

5-2-10179-557-1-0-0 205

با توجه به 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  , 1394 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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-54831
 مورخ 99.04.05 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 20,159,300(بیست میلیون و  

یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  سیصد) ریال صادر و اعالم می نماید

جریمه 65.03  0.1
 

3100000  , 1394 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/24 5/99/8878 تجدید 
نظر

جاده 
الکان-روبر
وي مجتمع 
پزشکان-انت
هاي کوجه 
شهید 
رجائی9

5-2-10179-557-1-0-0 205

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس فروش نامه عادي ارائه شده توسط متقاضی  قطعه زمین 
نسقی  به مساحت  95 مترمربع و برابر نقشه برداري به مساحت 94.84 مترمربع  مشتمل بر 
اعیان ویالیی دوبلکس بدون مجوز به مساحت 64.40 مترمربع و طبقه اول به مساحت 17.90 
مترمربع ... عقب نشینی ندارد و در کاربري مسکونی قرار دارد و برابر ضوابط به مساحت 17 
مترمربع خارج تراکم و مابقی داخل تراکم قرار دارد...داراي یک واحد کسري پارکینگ 
مسکونی می باشد ...حالیه متقاضی درخواست  حفاري شرکت گاز به طول 1 متر خاکی به 
#عرض 45 سانت را دارند...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر

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 336,427,500(سیصد و  سی و  شش میلیون و  چهارصد و  بیست و  

هفت هزار و  پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.41  2.5
 

3100000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/05/05 5/99/8880 بدوي بلوار باهنر 
- زمین هاي 
دادگستري

5-1-10073-17-1-0-0 206

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 

169,818,000(یکصد و  شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  هجده هزار ) ریال صادر می 
گردد.

جریمه 109.56  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آ مده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 92 مورخه 1395/12/28به صورت 3.5 طبقه با 3 واحد مسکونی  
و با زیربناي کل 391.72 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به 
مهر آقاي مهندس رامین واله تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر 

: گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 10.05 مترمربع به صورت پیلوت و انباري -1

اضافه بنا به مساحت 10.05 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2
. 30.15  مترمربع

تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید مسکونی به مساحت 1.07 مترمربع در هر یک از  - 3
. طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 3.21 مترمربع

. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 109.56 مترمربع - 4
سطح اشغال اجرا شده در همکف 65.71 درصد می باشد . مساحت بنا در طبقه زیر شیروانی 
به میزان 20.62 مترمربع کاهش یافته است . انباري هاي پیش بینی شده در طبقه زیر 
شیروانی حذف و در طبقه همکف اجرا شده است . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته است . 
تعداد سه واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می گردد . عقب نشینی رعایت می 
گردد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد . حالیه متقاضی 
درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند .  مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد .ن

206

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به شماره 55714 مورخ 99/4/7 ثبت اتوماسیون اداري، 
درخصوص احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به استناد تبصره 4 راي به 

اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 13,611,000(سیزده میلیون و  
ششصد و  یازده هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 71.6  0.1
 

2100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/14 5/99/8881 بدوي بلوار 
الکان-رجاي
ي 1-سمت 
راست-روبر
وي تیربرق 
دوم

5-2-10376-23-1-0-0 207

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

رعایت عقب 
نشینی

5.81  0
 

2100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مبایعه نامه ارائه شده به صورت یک قطعه زمین 
به مساحت 1158 مترمربع و در وضع موجود براساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
آقاي مهندس شهرام شفیعی هشجین به مساحت 1156.76 مترمربع مشتمل بر یک واحد 
مسکونی ویالیی و سایبان در حیاط می باشد که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت 
بنا سال 1398 و عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . تخلفات ساختمانی 

 : صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجور در طبقه همکف به مساحت 59.10 مترمربع به صورت یک واحد  - 1

. مسکونی ویالیی
. احداث بارانداز در حیاط به مساحت 12.50 مترمربع جهت استفاده به عنوان پارکینگ - 2
کل اعیانات احداثی داخل تراکم می باشند . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست به مساحت 
حدود 5.81 مترمربع از عرصه در تعریض معبر 10 متري درحد جنوب واقع می گردد . 
باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت به مساحت حدود 287.93 مترمربع در 
کاربري حریم و به مساحت حدود 863.02 مترمربع در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع 
می گردد .  الزم به ذکر است که اعیانات احداثی در کاربري مسکونی واقع شده اند . سطح 
اشغال اجرا شده در همکف 6.19 درصد می باشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

 #حضور تقدیم میگردد .ن

207

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 875,884,800(هشتصد و  هفتاد و  پنج میلیون و  هشتصد و  هشتاد 
و  چهار هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 130.34  2
 

3360000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/05/05 5/99/8885 بدوي کوي بیانی 
- نهم

5-1-10149-6-1-0-0 208

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 

499,430,400(چهارصد و  نود و  نه میلیون و  چهارصد و  سی هزار و  چهارصد) ریال 
صادر می گردد

جریمه 297.28  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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 5/97/80 مورخه 1397/07/07 به صورت 5.5 طبقه با 10 واحد مسکونی و با زیربناي 
کل 1638.26 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي 
مهندس شهرام شریفی هشجین تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر 

:گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 1.80 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ - 1

اضافه بنا به مساحت 18.98 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت  - 2
. 94.90 مترمربع

. عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 33.64 مترمربع - 3
. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 297.28 مترمربع - 4

مساحت بنا در طبقه زیر شیروانی به میزان 49.12 مترمربع کاهش یافته است . دو متر عقب 
سازي در طبقه پنجم رعایت نمی گردد . براي 10 واحد مسکونی تعداد 12 واحد پارکینگ 
تامین می گردد ( پارکینگ هاي شماره 1 و 11 و پارکینگ  هاي شماره 2 و 12 داراي تزاحم 
یک به یک بوده و هر دو واحد پارکینگ با تزاحم براي یک واحد مسکونی می باشند ). تراکم 
مورد استفاده در همکف 58.18 درصد می باشد .  برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب 
نشینی ندارد . با عنایت به عدم اجراي کفسازي اظهار نظر در خصوص ارتفاع پارکینگ 
امکانپذیر نمی باشد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود . حالیه 

متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
#به حضور تقدیم می گردد .ن

208

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  454,406,400(چهارصد و  پنجاه و  چهار میلیون و  چهارصد و  
شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می 

گردد . 

جریمه 90.16  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/21 5/99/8888 تجدید 
نظر

خیابان 
بیانی - 
انتهاي 
کوچه اهللا 
اکبر

5-1-10140-1-1-0-0 209

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 990,860,000(نهصد و  نود میلیون و  هشتصد و  

شصت هزار ) ریال تأیید می گردد .

جریمه 38.11  2
 

3360000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 
تراکم اعطائی ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 3 به 0/5 برابر ارزش معامالتی 

مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به اخذ جریمه به مبلغ  
9,206,400(نه میلیون و  دویست و  شش هزار و  چهارصد) ریال صادر و  نتیجتاً راي 

بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 5.48  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/21 5/99/8888 تجدید 
نظر

خیابان 
بیانی - 
انتهاي 
کوچه اهللا 
اکبر

5-1-10140-1-1-0-0 209

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن پرداخت جریمه نقدي ، از حیث رعایت موازین قانونی صحیح 
صادر گردیده است و عیناً به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال 

تأیید می گردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 71 مورخ 
1398/03/01در 4 طبقه و 4 واحد مسکونی با زیر بناي 532.73 متر مربع میباشد . که 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
توسط مالک ممهور به مهر مهندس کاوه قلندري  دراي  تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

.... میباشد
اضافه بنا در همکف  به مساحت9.44 متر مربع.1

تبدیل بخشی از  پیلوت به دو باب مغازه تجاري بسطح 38.11 متر مربع (مغازه شماره  1 -2
بسطح 20.10 و مغازه شماره  2 بسطح 18.01 متر مربع ) با ارتفاع 3.4   خیابان 12 متري اقدام 

.نموده است
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 74.16 متر مربع (در هر طبقه 18.54 متر مربع )-3

 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 6.56 متر مربع-4
. دراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-5
.پارکینگ واحد هاي مسکونی تامیین میگردد

مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه تبصره 7 به مساحت  5.48 متر مربع
...کلیه متراژها در زمان پاینکار چنانچه اختالفی  داشته باشد قابل بررسی مجدد خواهد بود

عقب نشینی  در زمان اجراي ساختمان به مساحت40.52 متر مربع رعایت گردیده است... 
 . حاایه مالک تقاضاي حفاري آب  را دارد مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 معاینه اعضاي کمیسیون از ملک آقاي 
حسین اره چی ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ها، در خصوص بناي مازاد بر تراکم با اعمال  ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان، 
حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 301,630,000(سیصد و  یک میلیون و  ششصد و  سی 

هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر می گردد.

جریمه 97.3  1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/14 5/99/8889 تجدید 
نظر

پل 
طالشان- 
کوچه 
ولیعصر- 
فرعی دوم

5-2-10055-12-1-0-0 210

با توجه به محتویات پرونده، ضمن نقض راي بدوي، به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون 
شهرداري، با اعمال ضریب 1 برابر ارزش معامالتی ساختمان براي کسري دو قطعه 
پارکینگ، راي به اخذ جریمه به مبلغ155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون )  

ریال صادر می گردد. 

جریمه 50  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و باتوجه به تایید استحکام بنا طی نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري به شماره 34536 مورخ 99/3/8 ثبت اتوماسیون اداري، 
ضمن نقض راي بدوي درخصوص احداث بناي بدون پروانه در کاربري و تراکم مجاز به 
استناد تبصره 4 راي به اخذ جریمه برابر یک دهم ارزش معامالتی معادل 27,807,000
(بیست و  هفت میلیون و  هشتصد و  هفت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 89.7  0.1
 

3100000  , 1397 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی سه طبقه بر روي کرسی و برابر نقشه هاي ارایه 
شده  همکف بصورت سوییت با کل زیر بنا 187متر مربع بر روي عرصه نسقی به مساحت 
79.5متر مربع با مصالح بتونی در مرحله بهره برداري و با قدمت سال ساخت 1393که 

......تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف به مساحت  72.25متر مربع -1

 احداث بنا در طبقه اول به مساحت  72.25 متر مربع -2
 احداث بنا در طبقه دوم  به مساحت 42.5متر مربع-3

داري 2واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -4
.مجموع کل زیر بناي داخل تراکم 89.7متر مربع و خارج تراکم 97.3متر مربع میباشد -5
کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511  فاقد عقب نشینی 

میباشد
.مراتب جهت هر گونه دستور تقدیم میگردد

احتراما در خصوص مغایرت سال وقوع تخلف در گزارش و تحلیل اعالم میدارد با توجه به 
تاریخ ابالغ اخطار گشت تخلفات که پیوست پرونده میباشد سال وقوع تخلف 1393 داعالم 

.. میگردد .. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

210

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 20,436,000(بیست میلیون و  چهارصد و  سی و  شش هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد

جریمه 104.8  1.5
 

130000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/04/24 5/99/8896 بدوي بلوار 
بهشتی- ك 
مهدي زاده
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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

37.6  0
 

130000  , 1375 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص گزارش شهرداري منطقه 5 رشت به طرفیت آقاي همت حیدري 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 814,970(هشتصد و  

چهارده هزار و  نهصد و  هفتاد) ریال محکوم و اعالم می دارد

جریمه 62.69  0.1
 

130000  , 1375 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 تعرفه  یکقطعه  زمین  طبق سند به  مساحت 132 مترمربع و زیربناي 
128.89 مترمربع ،  که مالک بدون مجوز در سال 1375 در کاربري مسکونی بدون مجوز 
اقدام به مساخت نموده و فاقد کسري پارکینگ میباشد و طبق خط پروژه پیوستی به شماره 
.511 ممهور به مهر کارشناسی به مساحت  37.60   از اعیان داراي عقب نشینی میباشد

  داخل تراکم  62.69  مترمربع
 خارج  تراکم 104.80 مترمربع

211

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات بااعمال  ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) 
جریمه بمبلغ 470,034,000(چهارصد و  هفتاد میلیون و  سی و  چهار هزار ) ریال در 

حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 261.13  1.5
 

1200000  , 1390 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/24 5/99/8898 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوار شهید 
بهشتی-جم
اران-کوچه 

47
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  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

22.57  0
 

1200000  , 1390 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس فرشنامه عادي ارائه شده به صورت یک قطعه 
زمین به مساحت 90.30 مترمربع و در وضع موجود به مساحت 87 مترمربع می باشد که 
مالک اقدام به احداث بناي بدون مجوز به صورت دو طبقه بر روي پیلوت با دو واحد مسکونی 
نموده است . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه و 
بازدید  میدانی بعمل آمده در مورخه 11/10/98 ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 84.80 مترمربع به صورت راه پله و  - 1

. پیلوت و پارکینگ
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول به مساحت 84.80 مترمربع به صورت یک واحد  - 2

. مسکونی و راه پله
احداث بناي بدون مجوز در طبقه دوم به مساحت 91.53 مترمربع به صورت یک واحد  - 2
مسکونی و راه پله که از این مقدار به مساحت 6.73 مترمربع به صورت کنسول به شارع عام 

. می باشد
با عنایت به گزارش مورخه 1398/04/12 کارشناس رسمی دادگستري (آقاي مهندس علی 
اکبر کاشانی ) ، سال ساخت بناهاي فوق 1391 می باشد . عملیات ساختمانی در طبقه اول در 
مرحله بهره برداري بوده و طبقات همکف و دوم در مرحله نازك می باشند . سطح اشغال 
همکف حدود 97 درصد می باشد . کل اعیانات احداثی خارج از تراکم می باشند . عرض 
حیاط خلوت رعایت نمی گردد . درب ها به سمت معبر باز می شوند . بر اساس ضوابط قدیم 
تعداد 2 واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف با تزاحم تامین می گردد . برابر خط پروژه شماره 
511 پیوست در مجموع به مساحت 22.57 مترمربع از اعیان در تعریض معبر 8 متري در حد 
شمال واقع می گردد ( به مساحت 5.28 مترمربع از اعیان احداثی در هر یک از طبقات 
همکف و اول و به مساحت 12.01 مترمربع از اعیان طبقه دوم در تعریض می باشد ) . 
باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در داخل محدوده شهر واقع شده ولی 
فاقد کاربري می باشد . الزم به ذکر است که کنسول طبقه اول و بهار خواب زیرشیروانی در 
نقشه ها نشان داده شده ولی در محل اجرا نشده است ، لذا با توجه به بازدید بعمل آمده و 
قدمت بنا ، کل گزارش کارشناس قبلی حذف و گزارش اصالحی به شرح فوق تنظیم گردید . 

########مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن-98/10/14
با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8242 مورخه 1398/12/10 و با عنایت به نظریه 
هیات کارشناسی به شماره 98132 مورخه 1398/10/19 که تحت شماره 193464 مورخه 
98/10/22 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري شده ، قدمت بنا به سال 1390 تغییر و اصالحات 

#الزم صورت گرفته است .ن-99/04/11
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص 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-24131 مورخ 99.02.05 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز مبنی بر تایید اصول سه گانه و با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض 
در الیحه دفاعیه ضمن نقض راي بدوي در خصوص احداث بناي داخل تراکم  به استناد 
تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 2,215,252(دو میلیون و  دویست و  پانزده هزار و  دویست و  پنجاه 
و  دو) ریال صادر و اعالم می نماید.ضمنا راي بدوي  براساس گزارش غیابی و حدودي 
شهرداري براي متراژ 138 مترمربع حکم به قلع بنا صادر گردیده بود و با توجه به 

گزارش جدید شهرداري متراژ تخلف به 204.57 افزایش یافته است.

جریمه 67.32  0.1
 

329063  , 1385 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/23 5/99/8900 تجدید 
نظر

بلوار 
الکان،خیابا
ن حسن 
زاده،خیابان 
محمدي، 
کوچه 
آزرون

5-2-10051-33-1-0-0 213

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
احداث بناي مازاد بر تراکم بااعمال  ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه 
بمبلغ 55,197,028(پنجاه و  پنج میلیون و  یکصد و  نود و  هفت هزار و  بیست و  

هشت) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 83.87  2
 

329063  , 1385 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ3.38 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا 

اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.38  0
 

329063  , 1385 عدم رعایت عقب نشینی

باتوجه به محتویات پرونده به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ  واصالح آن ضمن نقض راي با ضریب 1 برابر ارز ش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ16,453,150(شانزده میلیون و  چهارصد و  پنجاه و  
سه هزار و  یکصد و  پنجاه)ریال صادرمینماید.

جریمه 50  1
 

329063  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

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

توضیحات بازدید احتراما مکان باز دید شده بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس 
یاسر پور واحدي روشنده به صورت یک قطعه  زمین نسقی به مساحت 67.32 مترمربع 
مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی 2.5 طبقه با دو واحد مسکونی که بدون اخذ مجوز 
احداث شده است . قدمت بنا بر اساس قبض برق سال 1385 ( تاریخ نصب کنتور برق 
1385/04/27 ) و ساختمان در مرحله بهره برداري می باشد . تخلفات ساختمانی صورت 

 : گرفته به شرح زیر گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 57.76 مترمربع به صورت یک واحد  - 1

 مسکونی و پیلوت و راه پله
احداث بنا بدون مجوز در طبقه اول به مساحت 57.76 مترمربع به صورت یک واحد  - 2

. مسکونی و راه پله
. احداث بناي بدون مجوز در طبقه دوم به صورت دوبلکس طبقه اول - 3

. داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 4
. عدم رعایت عرض حیاط خلوت به مساحت 2.91 مترمربع - 5

. عدم رعایت عقب نشینی به مساحت 3.38 مترمربع - 6
از اعیانات احداثی به مساحت 67.32 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 80.96 مترمربع 
خارج از تراکم می باشد . عرض حداقل دو متر براي حیاط خلوت رعایت نمی گردد . درب 
پیلوت به سمت معبر باز می گردد . برابر خط پروژه شماره 521 به مساحت حدود 3.38 
مترمربع از اعیان احداثی در هر یک از طبقات همکف و اول و دوم در تعریض معبر 6 متري 
در حد شرق واقع می گردد . باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري 
مسکونی با تراکم متوسط واقع می گردد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#می گردد .ن
در پاسخ به تصمیم شماره 5/97/6570 مورخه 1397/11/13 به استحضار می رساند که 
گزارش کارشناسی صحیح است و درج قیمت اسکلت توسط واحد تخلفات ساختمانی انجام 
خواهد شد .ن-97/12/08با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8692 مورخه 

#در سیستم اصالح گردید .ن-k 99/04/12 1399/03/17ضریب
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف و طبقات اول تا سوم، هر یک به مساحت 10.95 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 
مفید به مساحت 7.98 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات 
ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده 
است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با 

ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب 
جریمه از  1.75 به 1.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  240,777,000
(دویست و  چهل میلیون و  هفتصد و  هفتاد و  هفت هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد.  

جریمه 51.78  1.5
 

3100000  , 1392 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/05/05 5/99/8901 تجدید 
نظر

ج 
الکان-زمین
هاي تعاون 
سپاه - 
شهرك 
سیداحمدخ
مینی
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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 96,379,000(نود و  شش 

میلیون و  سیصد و  هفتاد و  نه هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 62.18  0.5
 

3100000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 28 مورخه 1392/06/12 به صورت سه طبقه بر روي پیلوت به 3 واحد 
مسکونی و با زیربناي کل 331.74 مترمربع می باشد .حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 10.95 مترمربع - 1

اضافه بنا به مساحت 10.95 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2
. 32.85 مترمربع

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت 2.66 مترمربع در هر  - 3
. یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 7.98 مترمربع

. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه به مساحت 62.18 مترمربع - 4
سطح اشغال مجاز همکف 50 درصد و سطح اشغال همکف در پروانه صادره 48.57درصد و 
سطح اشغال اجرا شده در همکف 66.55 درصد می باشد . مساحت راه پله به بام به میزان 
4.81 مترمربع کاهش یافته است . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته است . نماي پشت 

ساختمان ایزوگام براق کار شده که باید تا زمان صدور پایانکار اصالح گردد . با توجه به نقشه 
هاي زمان صدور پروانه ، براي 3 واحد مسکونی 2 واحد پارکینگ تامین شده بود که در اجرا 
تعداد  2 واحد پارکینگ در همکف تامین می گردد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل 
بررسی مجدد خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . 

#مراتب  جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,063,440,000(یک میلیارد و  شصت و  سه میلیون و  چهارصد و  

چهل هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 158.25  2
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/30 5/99/8903 بدوي امام خمینی 
- فرشته - 

بهار 8
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري و داراي پروانه 
ساختمانی  24 مورخ   1397/06/14  بصورت 4/5 طبقه با زیربناي 917.51 متر مربع در 7 
واحد مسکونی می باشد .برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول 

: پروانه در همکف و طبقات به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 23.12متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی3 هرکدام بسطح 37.35  متر مربع و در طبقه چهارم بسطح -2
4.57 متر مربع و  در مجموع  بمساحت 116.62

.بسطح 2.59 متر مربع مازاد بر 5 متر مربع انباري در زیرشیروانی دارند-3
 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 8.58 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله  در طبقات  1 الی 3 هرکدام بسطح 1.69 متر مربع و در طبقه 4 --5
بسطح 2.27 متر مربع و در مجموع بسطح 7.34 متر مربع

کسري پارکینگ ندارد-6
با توجه به عدم اجراي دیوار متصل به معبر رعایت تعداد و عرض درب برابر ضوابط و عقب 
نشینی برابر پروانه صادره الزامی می باشد.سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله  60 درصد و 
سطح اشغال مورد استفاده با احتساب راه پله  72 درصد می باشد   مراتب با توجه به 

درخواست عدم خالف تقدیم می گردد
****
***

برابر نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ممهور به مهر مهندس ابراهیم کشاف با اجراي 
دیوارچینی و نصب درب ورودي خودرو ، عرض درب از 3 متر به 4.10 متر افزایش یافته است 

... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.ر1400/03/19
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شرح راي 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 12.76 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هر یک به 

مساحت 33.37 مترمربع، اضافه بناي طبقه پنج 33.37 مترمربع، عدم رعایت عقب 
سازي در طبقه پنجم به مساحت 30.82 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید 4 
مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 0.92 مترمربع، با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق الذکر طبق 
موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 

معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2.5  به  2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ 
جریمه به مبلغ  1,447,152,000(یک میلیارد و  چهارصد و  چهل و  هفت میلیون و  

یکصد و  پنجاه و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 215.35  2
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/04/25 5/99/8909 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی(ره)
-باهنر 
دوازده 
متري 

فرجام جنب 
سوپرمارکت 
 قدیري

5-1-10137-139-1-0-0 216

در خصوص تراکم اعطایی راي بدوي عیناً تأیید می گردد. سایر 69.58  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/99 در تاریخ 1398/03/12  به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت با زیربناي  کلی 
1098.62 متر مربع در 9 واحد مسکونی  میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري 

:ارائه داده شده  به شرح ذیل تقدیم میگردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 12.76 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 133.48متر مربع (هر طبقه 33.37 متر مربع).2
اضافه بنا  و عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه 5 به مساحت 64.19 متر مربع(از این  .3
مقدار به مساحت 30.82 متر مربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي و به مساحت 

33.37 متر مربع به صورت اضافه بنا در طبقه 5 میباشد.)
کاهش راه پله و اضافه به بناي مسکونی به مساحت 4 متر مربع.4

مازاد بر تراکم  در زمان صدور پروانه تبصره 7) به مساحت  69.58 متر مربع.5
.به مساحت 0.96 متر مربع داراي اضافه بنا در زیرشیروانی میباشد ..6

کف سازي انجام نشده و پس از کف سازي و در زمان پایانکار نحوه قرار گیري پارکیگ ها 
قابل بررسی خواهد بود...ضمنا در صورت مغایرت کلیه متراژها در زمان پایانکار قابل بررسی 
خواهد بود...عقب نشینی رعایت گردید...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#میگردد./ك
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 1,071,302,400(یک میلیارد و  هفتاد و  یک میلیون و  سیصد و  دو 

هزار و  چهارصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 159.42  2
 

3360000  , 1399 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/05/26 5/99/8924 بدوي بلوار باهنر 
- به سمت 
دلدار
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

261,240,000(دویست و  شصت و  یک میلیون و  دویست و  چهل هزار ) ریال صادر 
می گردد.

جریمه 155.5  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 189مورخ 
1398/11/30در 4طبقه 4 واحد مسکونی با زیر بناي 504.34 متر مربع میباشد . که عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک 

.... ممهور به مهر مهندس رامین واله دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 26.46 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 120.4متر مربع (در هر طبقه بسطح 30.1 متر -2
 مربع )

(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 12.56 متر مربع که در هر طبقه بسطح 3.14 متر مربع -3
میباشد )

بسطح 155.5 متر مربع تراکم اعطایی زمان صدور پروانه دارد که در صورت تخلف -4
ساختمانی باالي 5% کل مازاد بر تراکم اعطایی به عنوان تخلف به کمیسیون ماده صد گزارش 

 میگردد
 بسطح 2.78  متر مربع کاهش زیربنا در زیرشیروانی نسبت به پروانه دارد-

رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما  
 . در زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد

عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 
میگردد . الف

.. 
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شرح راي 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 بناي 
تجاري بدون مجوز شهرداري ، به منظور بررسی استحکام بنا و تعیین ارزش سرقفلی 
وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول 
نظریه کارشناسی به شماره 44887 مورخ 99/03/23  ثبت اتوماسیون اداري 
شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام بناي احداثی مورد نظر و نظریه تکمیلی 

بشماره 96238 مورخ 99/05/26تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 5.895.000.000  ریال، 
به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی صادر و اعالم می نماید.و اما درخصوص 60 مترمربع تخلف بابت احداث 
سرایداري با قدمت سال 66،باستناد تبصره 3 ماده صد قانون شهرداریها با اعمال 

ضریب 3 برابر ارزش معامالتی و جریمه به مبلغ 11.700.000 ریال صادر  
میگردد.بنابراین جمغ مبلغ جریمه با تخلفات اعالمی 1,190,700,000(یک میلیارد و  

یکصد و  نود میلیون و  هفتصد هزار ) ریال اعالم میگردد.

جریمه 2294  0
 

65000  , 1366 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/05 5/99/8928 بدوي جاد تهران 
سمت راست 
جنب مرکز 
 هواشناسی
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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

1470  0
 

65000  , 1366 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 بازدید شده بر اساس تعرفه واحد محترم جلوگیري از تخلفات یک قطعه زمین  
به مساحت عرصه 26500مترمربع می باشد که به صورت مجموعه ورزشی  مشتمل بر اعیانات 

: احداثی به شرح ذیل می باشد
سالن فوتسال به مساحت 800 مترمربع  با اسکلت فلزي-1
استخر شنا به مساحت 700 مترمربع   با اسکلت فلزي-2

ساختمان نگهبانی به مساحت 9 مترمربع  با اسکلت بتنی-3
مسکونی (ویالیی) به مساحت 80 مترمربع   با اسکلت بتنی-4

دفترمدیریت به مساحت 300مترمربع  با اسکلت بتنی-5
سالن غذاخوري به مساحت 75 مترمربع  با اسکلت بتنی -6

سایبان به مساحت 80 متر مربع  با اسکلت فلزي-7
سالن تیراندازي  به مساحت 250 مترمربع  با اسکلت بتنی  که همگی احداثی سال 1366 -8

(طبق فیش برق) می باشند
و برابر خط پروژه شماره 531 پیوست  به مساحت 1470 مترمربع ا ز عرصه  در تعریض  ... 
بلوار 76 متري رشت -تهران  واقع میگردد . باقیمانده ملک به استناد طرح تفضیلی شهر 
رشت در قسمتی در کاربري اداري و مابقی در کاربري پارکینگ  واقع می گردد. . و برابر 
ضوابط کال خارج از تراکم می باشد...الزم به ذکر است که کلیه مساحتها و متراژهاي اعالم 
شده حدودي بوده و در صورت ارائه  مستندات  قابل بررسی مجدد خواهد بود . مراتب جهت 

#صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد/پ
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با توجه به آخرین گزارش شهرداري منطقه 5درخصوص تخلف ساختمانی آقاي حسین 
حسن پور با توجه به سوابق پرداختی جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 99
 و عدم وجود تخلف ضمن نقض راي بدوي موضوع غیر قابل طرح و رسیدگی می باشد.

ردتخلف 100  0
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/25 5/99/8934 تجدید 
نظر

جاده الکان  
- کوچه 
جانبازان  - 
داخل سمت 
چپ

5-2-10227-35-1-0-0 219

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله میلگرد گذاري طبقه اول با زیر 
بناي 100 متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 100 متر مربع و با مصالح بتنی و با قدمت 

..... سال ساخت 1398 که تخلفات به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 100 متر مربع-1

 کل زیر بناي احداثی بصورت خارج تراکم اعالم میگردد -2
با توجه به عدم اجراي کامل بعد از ارایه مدارك در خصوص  کسري پارکینگ اعالم نظر -

 میگردد
 کاربري ملک در طرح تفصیلی فاقد کاربري بوده و امکان تهیه خط پروژه نمیباشد
 گزارش فوق بصورت تقریبی بوده و پس ارائه مدارك مجددا اظهار نظر میگردد

 مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما طی بررسی مجدد و ارائه مدارك از سوي متقاضی و گواهی بخشداري در خصوص 
راي کمیسیون ماده 99 مبنی بر جریمه را دارد که پس از آن خالف جدیدي مشاهده نگردید 

... مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

219

با توجه به محتویات پرونده  و دادنامه دیوان عدالت اداري و گزارش کارشناس رسمی 
به شماره 52244 مورخ 99/4/2 ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 1,078,896,000(یک میلیارد و  هفتاد و  هشت میلیون و  
هشتصد و  نود و  شش 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 160.55  2
 

3360000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/04/23 5/99/8935 رسیدگ
ي 
 مجدد

کوي بیانی 
خیابان 
شالیزار

5-1-10142-13-1-0-0 220

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله  اتمام سربندي  داراي پروانه 
به شماره 36 در تاریخ 96/08/08 میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه 
:داده شده ممهور به مهر مهندس اسماعیل شریعتی کیا  به شرح ذیل تقدیم میگردد

اضافه بنا در همکف به مساحت30.92 متر مربع.1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 هر طبقه به مساحت 33.77 متر مربع کال به مساحت 101.31 .2

 متر مربع
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 12.12 متر مربع.3

تبدیل راه پله به بناي مفید مسکونی به مساحت 16.2 متر مربع.4

ضمنا در زمان پایانکار در صورت مغایرت در متراژها و بعد کفسازي پارکینگها  مجددا قابل 
.بررسی خواهد بود

#مراتب جهت دستور مقضی به حضور تقدیم میگردد./ك

220

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970956103211 مورخ 1397/12/19 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی مجدد 
، مراتب به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع در خصوص سال وقوع تخلف جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري میگردد که طی نظریه شماره 184435 مورخ 98/10/10 
زمان وقوع تخلف ساختمانی را سال 1390 اعالم که با ابالغ به مالک مصون از اعتراض 
باقی مانده لذا به استناد تبصره 2 از ماده صد قانون شهرداریها راي به پرداخت جریمه 
با ضریب 0.75 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف (1390) در خصوص کلیه تخلفات 

در همکف و طبقات اول تا سوم جمعا به مساحت 320 متر مربع به مبلغ 288,000,000
(دویست و  هشتاد و  هشت میلیون ) 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 320  0.75
 

1200000  , 1390 احداث بناي بدون مجوز 1399/04/30 5/99/8949 رسیدگ
ي 
 مجدد

جاده 
تهران-قلعه 
 -سرا

5-3-10058-115-1-0-0 221

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 سال 
وقوع تخلف حسب نظریه کارشناس (1390)  براي کسري 3 قطعه پارکینگ راي به 

جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر و اعالم میگردد .

جریمه 75  1
 

1200000  , 1390 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید مکان ارائه شده توسط واحد محترم خالف بصورت ساختمان سه طبقه روي پیلوت با عرصه 
تقریبی 96 مترمربع و با زیر بنا کل 320 مترمربع که همکف بصورت پیلوت و راه پله به 

مساحت 80 مترمربع و طبقه اول، دوم و سوم مسکونی که هر طبقه به مساحت 80 مترمربع با 
قدمت سال جاري وبا اسکلت بتنی و فاقد مجوز می باشدو برابر ضوابط کال خارج از تراکم می 
باشد و داراي 3 باب کسري پارکینگ مسکونی می باشد.ضمنا طبق خط پروژه 1747 داراي  
10 مترمربع عقب نشینی عرصه  می باشد.برابر طرح تفصیلی در کاریبر پارك منطقه اي واقع 
گردیده.../الزم بذکراست مساحت ها تقریبی بوده و درصورت ارائه مدارك مورد نیاز و نقشه 

هاي اجرا شده مجددا قابل بررسی خواهد بود.داراي صورتجلسه به شماره ف -8181
مورخه1396/12/24محکوم به پرداخت جریمه نقدي میباشد که طی اعتراض مالک نسبت به 
سال وقوع تخلف ساختمانی طی گزا رش کارشناس محترم دادگستري 1390 لحاظ گردیده 
است.../پیرو تصمیم کمسیون محترم به شماره رآي5/98/8341مورخه1398/11/26مورد 
/بررسی ولحاظ گردید.../مراتب جهت دستور مقتضی به حضورتقدیم میگردد....ش

221

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

معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 679,380,000(ششصد و  هفتاد و  نه میلیون و  سیصد و  هشتاد 
هزار ) ریال تأیید می گردد.

جریمه 348.4  1.5
 

1300000  , 1389 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/04/25 5/99/8951 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- زمینهاي 
مسکن مهر

5-1-10300-91-1-0-0 22
2

درخصوص کسري پارکینگ  راي بدوي به استنادتبصره پنج ماده صدقانون شهرداریها 
با ضریب 1 برابر و جریمه به مبلغ 32,500,000(سی و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال 

عیناً تایید میگردد.

جریمه 25  1
 

1300000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان هاي  احداثی مسکن مهر در مرحله بهره برداري ، داراي 
پروانه احداث بنا به شماره  20 مورخه  89/2/20  به صورت 5 بلوك ساختمانی 5.5 طبقه با 
50 واحد مسکونی و با زیربناي کل 5239.66 مترمربع می باشد ... داراي گواهی عدم خالف 
به شماره 573952 مورخه 1392/12/10 با زیربناي کل 5239.66 مترمربع و داراي گواهی 
پایانکار موقت به شماره 574369 مورخه 1392/12/26 با زیربناي کل 5239.66 مترمربع می 
باشد . حالیه با  عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس حامد صفائی 
چکوسري و مهر اداره کل راه و شهرسازي تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر 

: گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 46.60 مترمربع که از این مقدار به مساحت 7.79  - 1
مترمربع صرفاً به صورت سایه کنسول در همکف بوده و مورد استفاده قرار نمی گیرد و به 

. مساحت 38.81 مترمربع به صورت تخلف ساختمانی محسوب می گردد
اضافه بنا به مساحت 46.59 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت  - 2

. 232.95 مترمربع
. اضافه بنا در طبقه زیرشیروانی به مساحت 0.18 مترمربع - 3

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت15.28مترمربع در هر  - 4
. یک از طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت 76.40 مترمربع

. با عنایت به نقشه هاي زمان پروانه داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 5
نقشه هاي معماري چون ساخت ( اصالحی ) تاکنون ارائه نشده است . تعدادي از پارکینگها با 
عرض 2.30 متر تامین شده است که کمتر از حد مجاز تعیین شده می باشد و در این خصوص 
نیاز به نطریه ارشادي می باشد . بالکن احداثی در تعدادي از واحدهاي مسکونی شیشه بند 
شده است . بخشی از نماي جانبی در بلوکهاي 7 و 11 ایزوگام براق کار شده است . برابر خط 
پروژه شماره 523 پیوست عقب نشینی ندارد . حالیه متقاضی درخواست  گواهی پایانکار 
ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

#####.ن-98/08/25
از بابت تخلفات ساختمانی فوق داراي رأي جریمه از کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 
5/99/8080 مورخه 1399/03/18 و سوابق در واحد تخلفات ساختمانی می باشد . حالیه با 
عنایت به ارائه نقشه هاي اصالحی و جدول مساحتها ممهور به مهر آقاي مهندس حامد 
صفایی چکوسري که پیوست پرونده می باشد ، کلیه مساحتها و گزارش مجدداً اصالح گردید 
. خالف جدیدي مشاهده نگردید . حالیه متقاضی درخواست گواهی پایانکار ساختمان را 

#دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد.ن-99/12/16

22
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 اعتراض مالک و اقتضاء جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول سه گانه فنی ، بهداشتی و 

شهرسازي ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به 
شماره 48735 مورخ 99/3/29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
استحکام و اصول 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 0.75 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 196,485,750(یکصد و  نود و  شش میلیون 
و  چهارصد و  هشتاد و  پنج هزار و  هفتصد و  پنجاه)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 84.51  0.75
 

3100000  , 1395 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/23 5/99/8957 تجدید 
نظر

جاده 
جیرده-خیاب
ان 

گلها-انتهاي 
کوچه 
هشتم

5-2-10450-21-1-0-0 22
3

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس فروش نامه عادي ارائه شده توسط متقاضی  قطعه زمین 
نسقی  به مساحت عرصه   63 مترمربع و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس کامبیز 
هاللی وضع موجود عرصه به مساحت 63.80 مترمربع مشتمل بر ساختمان مسکونی 
دوبلکس با سطح اشغال همکف با زیربناي 60.01 مترمربع و طبقه اول به مساحت 24.50 
مترمربع به صورت یک واحد مسکونی احداثی سال 1395 ...کسري پارکینگ ندارد...  ملک 
مورد نظردر حریم شهر و فاقد کاربري قرار دارد، و امکان تهیه خط پروژه وجود ندارد... 
برابرضوابط کال خارج تراکم می باشد ...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد.1398/10/07/ر

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 26.11 مترمربع، 
که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 701,836,800(هفتصد و  یک میلیون و  هشتصد و  سی و  شش هزار 
و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 104.44  2
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/05/05 5/99/8960 بدوي پل تالشان 
- 6 متري

5-2-10396-26-1-0-0 22
4

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 161,548,800(یکصد و  شصت و  
یک میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 96.16  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/140 مورخه 1398/07/15 به صورت سه طبقه بر روي 
پیلوت با سه واحد مسکونی و با زیربناي کل 431.56 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي  مهندس کاوه قلندري شمامی تخلفات ساختمانی 

: صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 26.11 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 78.33 مترمربع ( هر طبقه 26.11  - 2
. مترمربع )

. تراکم اعطایی زمان صدرو پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 96.16 مترمربع - 3
در طبقه زیرشیروانی به مساحت 10 مترمربع کاهش بنا دارد . برابر خط پروژه شماره 521 
پیوست عقب نشینی ندارد . تعداد سه واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می گردد . 
سطح اشغال اجرا شده در همکف 74.7 درصد می باشد .نقشه ها ي معماري بنا تغییر یافته 
است . انباریهاي پیش بینی شده در زیر شیروانی حذف و در همکف اجرا شده است . 
همچنین برابر نقشه هاي اولیه فاقد آسانسور بوده که در اجرا آسانسور اضافه شده است .  
الزم  به ذکر است که در پروانه صادره ، مساحت پیلوت به میزان 49 مترمربع به اشتباه در 
زیربناي طبقه اول درج شده است که باید در طبقه همکف درج می شد . در صورت ارائه 
نقشه برداري در مراحل بعدي هر گونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود . حالیه 

متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
#به حضور تقدیم می گردد .ن

22
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 2,349,446,400(دو میلیارد و  سیصد و  چهل و  نه میلیون و  

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

جریمه 349.62  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/04/23 5/99/8973 بدوي بلوار باهنر 
- زمینهاي 
دادگستري

5-1-10074-6-1-0-0 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 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره5/97/59   تاریخ 97/05/16 می باشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه 

:داده شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه به شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 66.51 متر مربع که از این مقدار به مساحت 29.06 مترمربع .1

ببه صورت عدم رعایت حیاط خلوت می باشد
اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  به مساحت 266.04 متر مربع  که از این مقدار به مساحت .2

116.24 مترمربع به صورت عدم رعایت حیاط خلوت می باشد
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 0.27 متر مربع.3

 اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 16.80 مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی  ...
بوده که در زمان اجرا به صورت 4 طبقه و 4 واحد اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد... 
ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد بود و  بعد از پایان 
سربندي و در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ..برابر خط پروژه 

شماره 511 عقب نشینی رعایت گردید و برابر نامه شماره 1397-100665 تاریخ 1397/12/13
 ساختمان احداثی خارج از حریم لوله نفت می باشدو نسیت به جمع آوري و خارج نمودن 
کانکس و اطاقک نگهبانی اقدام نموده است .... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

می گردد. /ر1398/12/12

22
5

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 6.95 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و 

دوم،هر یک به مساحت 38.15 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت    13.98 
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 1.5 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 489,988,800(چهارصد و  هشتاد و  نه میلیون و  نهصد و  

هشتاد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 97.22  1.5
 

3360000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/05/19 5/99/8974 بدوي کیلومتر 7 
جاده الکان 
- جنب 
دهداري - 
کیلومتر 7 
جاده الکان

5-2-10213-5-1-0-0 22
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
:شماره 46  در تاریخ 97/05/03 میباشد...که گزارش خالف به شرح ذیل تقدیم میگردد

اضافه بنا در همکف به مساحت6.94 متر مربع.1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 2 به مساحت 38.15 متر مربع در هر طبقه در مجموع به مساحت .2

76.3 متر مربع
اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 13.98 متر مربع.3

کسري پارکینگ ندارد ..هر واحد نیاز به دو واحد پارکینگ با تزاحم داخلی میباشد که 
.تامیین میگردد

عقب نشینی  ندارد...در زمان پایانکار بعد از کف سازي و اتمام کار در صورت مغایرت در 
نقشه برداري پایانکار کلیه متراژها قابل بررسی مجدد خواهد بود.ضمنا انباري در 

زیرشیروانی به مساحت 23.20 متر مربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي میباشد.....مراتب 
#جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك

22
6

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
1,118,542,000(یک میلیارد و  یکصد و  هجده میلیون و  پانصد و  چهل و  دو هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 180.41  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 5/99/8976 تجدید 
نظر

کوچه امید 
قبل از 
کوچه بهار

5-1-10241-141-1-0-0 22
7

 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 69,672,500(شصت و  نه میلیون و  ششصد و  هفتاد و  دو هزار و  پانصد)  ریال 

تائید و استوار میگردد.

جریمه 224.75  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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 120مترمربع بصورت سه طبقه 
روي پیلوت سه واحد مسکونی بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت یکسال به شرح 

/...ذیل اقدام نموده است
/... همکف  بمساحت101/29مترمربع بصورت پیلوت-1

/... طبقه اول،دوم وسوم شامل سه واحد مسکونی بمساحت 303/87مترمربع-2
/...داراي سه واحد پارکینگ مسکونی میباشد-3

/...داخل تراکم  بمساحت224.75مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت180.41مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  فاقد عقب 
نشینی میباشد.الزم بذکر بوده مدارکی از سوي مالک ارائه نگردید....الزم بذکر بوده مقادیر 
فوق براساس نقشه هاي معماري ارائه شده ازسوي مالک لحاظ گردیده است.../ ضمنآ عملیات 
ساختمانی درمرحله اسکلت سربندي میباشد....مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد..ش

22
7

راي بدوي در خصوص تراکم اعطایی تایید میگردد. ردتخلف 81.21  0
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/05/05 5/99/8977 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- زمینهاي 
دادگستري 
فاز 2قطعه 

35

5-1-10075-15-1-0-0 22
8

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  2.5 به 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
570,864,000(پانصد و  هفتاد میلیون و  هشتصد و  شصت و  چهار هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 84.95  2
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله پایان اسکلت و در حال اجراي 
سربندي و آجرچینی و داراي پروانه ساختمانی 119 مورخ 1398/05/22 می باشد .برابر نقشه 
برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول پروانه در همکف و طبقات به شرح ذیل 

: می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 20.32 متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 هرکدام بسطح 19.35 متر مربع و در مجموع سه طبقه -2
 بمساحت 58.05

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 2.16 متر مربع-3
تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 81.21 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله در همکف بسطح 0.61 متر مربع و در طبقات  1 الی 3 هرکدام بسطح -5
 1.27 متر مربع و در مجموع همکف و طبقات بسطح 4.42 متر مربع

ضمنا با توجه به اینکه تاکنون نازك کاري روي ستونهاي پیلوت اجرا نگردیده است رعایت 
حداقل راه عبوري 2 متر  براساس ضوابط پروانه صاره الزامی بوده و در صورت عدم رعایت 
حداقل راه دسترسی 2 متري براي پارکینگها در هنگام پایانکار قابل بررسی و گزارش  

. خواهد بود

مراتب با توجه به درخواست عدم خالف تقدیم می گردد

22
8

 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 212,550(دویست و  دوازده هزار و  پانصد و 

 پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد .

جریمه 2.18  1.5
 

65000  , 1374 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/29 5/99/8984 بدوي بلوار امام 
خمینی- 
خیابان 
فرجام

5-1-10137-132-1-0-0 22
9

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
45170 مورخ 1399.04.23 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که سال 

وقوع تخلف را سال 1388 و 1389 ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 
188.280.000 ریال تعیین و براورد نموده است، که مصون از اعتراض شهرداري و مالک 
واقع گردیده ، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 

جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 37,656,000(سی و  هفت میلیون و  ششصد 
و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 38.07  0
 

1800000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 5 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 4416 
مورخ 99/01/23 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون 

شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 629,720
(ششصد و  بیست و  نه هزار و  هفتصد و  بیست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 96.88  0.1
 

65000  , 1374 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/04/29 5/99/8984 بدوي بلوار امام 
خمینی- 
خیابان 
فرجام

5-1-10137-132-1-0-0 22
9

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

16.14  0
 

65000  , 1374 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 180,000,000(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه117/63مترمربع بصورت یک  
واحد مسکونی  ویالیی با اعیان 61مترمربع  بانوع اسکلت بلوکی سیمانی ومصالح بلوکی با 
قدمت 28 سال به استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک به انضمام دوباب مغازه تجاري 
بمساحت38/07مترمربع کال خارج از تراکم باقدمت  یکسال اقدام نموده است.../داخل 
تراکم96/88 خارج از تراکم2/18.../داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد.برابرخط 
پروژ511حدودا بمساحت16/14متر مربع از اعیان درتعریض کوچه10و12متري قرار 

دارد...برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.../الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهرمهندس نقشه برداري بشماره 

نظام00132-600-11(رضا صمیمی شارمی)لحاظ گردیده است .../مراتب جهت هرگونه اقدام 
/مقتضی تقدیم میگردد...ش

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
64381 مورخ 1399.04.17 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 20.670.000.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 4,134,000,000(چهار میلیارد و  یکصد و  سی و  چهار میلیون ) 
ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 20.67  0
 

3100000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز 1399/05/05 5/99/8985 بدوي فرجام  
جنب بازار 
میوه 
روبروي 
آژانس

5-1-10061-58-1-0-0 230

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 5 رشت ، مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح 
احداث بناي مسکونی ؛ بدون مجوز شهرداري بمتراژ 99.90 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 64381 مورخ 99/04/17 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به 
تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش 

معامالتی بمبلغ 30,969,000(سی میلیون و  نهصد و  شصت و  نه هزار ) ریال محکوم و 
اعالم میدارد

جریمه 99.9  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/05 5/99/8985 بدوي فرجام  
جنب بازار 
میوه 
روبروي 
آژانس

5-1-10061-58-1-0-0 230

در خصوص بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم مجازبه مساحت 25.47 مترمربع با عنایت 
به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع 
الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 
1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 118,435,500(یکصد و  هجده میلیون و  چهارصد و  

سی و  پنج هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 25.47  1.5
 

3100000  , 1397 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 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  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 60مترمربع بصورت دو طبقه 
/...بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت یکسال به شرح ذیل اقدام نموده است

همکف  بمساحت 60مترمربع شامل یک باب مغازه تجاري بمساحت20/67مترمربع  با -1
دهنه 3 مترکآل خارج از تراکم به انضمام پیلوت جهت پارکینگ بمساحت 29/43مترمربع 

/...وراه پله بمساحت9/9مترمربع
طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 65/36مترمربع  که ازمقدار فوق بمساحت -2

/...5/36مترمربع بصورت کنسول روبه شارع عام میباشد
/...داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-3

/...داخل تراکم  بمساحت99/9مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت20/1مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  فاقد عقب 
نشینی میباشد.الزم بذکر براساس نقشه هاي معماري ارائه شده  از سوي مالک لحاظ گردید 

/ه است ....مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

230

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 185,628,000(یکصد و  هشتاد 
و  پنج میلیون و  ششصد و  بیست و  هشت هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 29.94  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/01 5/99/8986 بدوي زمین هاي 
ثبت احوال

5-2-10088-8-1-0-0 231

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله اتمام  سقف چهارم داراي 
پروانه احداث بنا شماره 5/95/138 در تاریخ 1397/12/20 و اصالحیه پروانه شماره 701866 
تاریخ 1397/12/20 با زیربناي کل 247.52 مترمربع می باشد ، که گزارش خالف برابر نقشه 
:برداري ممهور به مهر مهندس رامین واله گزارش توسعه بنا به شرح ذیل تقدیم می گردد

اضافه بنا در همکف به مساحت 5.90 مترمربع.1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 2  به مساحت 24.04  متر مربع.2

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در دو  واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا در وضع موجود در نقشه هاي اجرایی  راه پله به 
بام حذف گردیده است ، ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی 
خواهد بود در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ... مراتب جهت 

#دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

231

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص 
توسعه بناي مسکونی باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان  جریمه بمبلغ 121,582,000(یکصد و  بیست و  یک 
میلیون و  پانصد و  هشتاد و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 19.61  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/13 5/99/8987 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- بعد از 
الکانشهر - 
جنب باغ  
چاي-روبرو
ي چینی 
سازي

5-2-10280-28-1-0-0 23
2

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 31 در تاریخ 97/04/03 با زیربناي کل 193.99 مترمربع می باشد...بر اساس نقشه 
برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس عباس بابایی وضع موجود با زیربناي کل 
213.60 مترمربع داراي تخلف توسعه بنا به مساحت 19.61 متر مربع می باشد...ساختمان 
احداثی برابر مدول پروانه به صورت یک طبقه بر روي کرسی در  یک واحد مسکونی اجرا 
گردیده و کسري پارکینگ ندارد ،   عقب نشینی ندارد... ضمنا در زمان پایانکار هرگونه 
مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد. /ر

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 یک  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 52,731,000(پنجاه و  دو میلیون و  هفتصد و  سی و  یک هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.01  1
 

3100000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/04/30 5/99/8990 بدوي جاده 
الکان- 
شهرك 
سید احمد 
خمینی - 
قطعه 139

5-2-10172-10-1-0-0 23
3

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله اتمام  سقف و اسکلت داراي 
پروانه احداث بنا شماره 5/98/174 تاریخ 1398/10/19 می باشد...که گزارش خالف به شرح 

:ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 6.98 مترمربع.1

اضافه بنا در طبقاه اول به مساحت 6.98 متر مربع.2
اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 1.35 متر مربع.3

کاهش زیربناي راه پله و افزایش مساحت مسکونی به مقدار 1.70 مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت یک طبقه بر روي پیلوت در یک واحد 
مسکونی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ،ضمنا بعد از پایان سربندي و در زمان 
پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود... ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف 
سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد. /ر
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 به1/5برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
71,550,000(هفتاد و  یک میلیون و  پانصد و  پنجاه هزار ) ریال محکوم و اعالم می 

دارد.  

جریمه 27  1.5
 

700000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/20 5/99/8992 تجدید 
نظر

خ الکان 
کوچه 
 ? رجایی

5-2-10369-5-1-0-0 23
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 
123,252,900(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  دویست و  پنجاه و  دو هزار و  نهصد) 

ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 397.59  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/20 5/99/8992 تجدید 
نظر

خ الکان 
کوچه 
 ? رجایی

5-2-10369-5-1-0-0 23
4

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 497/93مترمربع بصورت یک 
واحد مسکونی (دوبلکس) بااعیان به مساحت384/61مترمربع( همکف235/98مترمربع 
طبقه اول148/63مترمربع)،بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی (در مرحله اسکلت سقف 
دوم)به انضمام انباري مسکونی به مساحت15مترمربع  بانوع اسکلت بلوکی وسقف حلبی با 
قدمت یکسال اقدام نموده است.../داراي دوواحد پارکینگ مسکونی مسقف به مساحت25
مترمربع در محوطه حیاط با نوع اسکلت فلزي میباشد.../داخل تراکم  بمساحت397/59
مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت27مترمربع(شامل 25مترمربع پارکینگ2مترمربع انباري 

/...مسکونی)
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره521 فاقدعقب 
نشینی میباشد....الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي 

مالک ممهور به مهر مهندس عمران نعمت اله ساعدي ضروري به شماره نظام 11-300-06351
/لحاظ گردیده است....مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد..ش

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
139028 مورخ 98/8/6کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2/642/000/000 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 528,400,000(پانصد و  بیست و  هشت میلیون و  چهارصد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 66.05  0
 

3100000  , 1395 احداث مغازه بدون مجوز 1399/05/20 5/99/8996 بدوي خیابان امام 
خمینی 
خیابان پیام 
نور

5-1-10241-117-1-0-0 23
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1/5 برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 116,250,000(یکصد و  شانزده میلیون و  دویست و  
پنجاه هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3100000  , 1395 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی بصورت 2 طبقه بر روي پیلوت و یک باب مغازه 
خالف ساز که از بابت واحد هاي مسکونی 319.30 متر مربع داراي راي کمیسیون ماده صد  
بشماره 22272 مورخه 1387/11/15 مبنی بر جریمه میباشد که مختومه گردیده است حالیه 
برابر نقشه برداري ارایه شده از سوي مالک از بابت تبدیل پیلوت به احداث یک باب مغازه به 

.... سطح 66.05متر مربع سوابقی در سیستم شهرداري موجود نمیباشد
 احداث یک باب مغازه در همکف به سطح 66.05متر مربع-1

.یک باب کسري پارکینگ تجاري دارد-2
کاربري ملک مسکونی بوده و به استناد خط پروژه ي 511 به سطح 0.4 متر مربع داراي عقب 

.نشینی از اعیان میباشد
.مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8663مورخ 1399/02/22 اعالم میدارد گزارش در 
. خصوص سال وقوع تخلف اصالح گردید .. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

23
5

در خصوص راي صادره بشماره 5/99/8697 صادره از این شعبه باستناد تبصره سه 
ماده صد قانون شهرداریها ضریب (K) مندرج در راي 4 برابر میباشد که سهواً به 
اشتباه 3 برابر محاسبه و جریمه گردید؛لذا راي صادره با اصالح ضریب محاسبه و 
اصالح مبلغ راي از 2.006.661.000 ریال به 2,675,548,000(دو میلیارد و  ششصد و  
هفتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار )  صادر میگردد.دادن رونوشت از 

راي بدون راي اصالحی ممنوع می باشد.

جریمه 215.77  4
 

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

کاربري مربوطه

1399/05/04 5/99/8998 اصالح
ي 
بدوي

بلوار الکان 
- خیابان 
مسکن مهر 
- بلوار 
والیت - 
مهر 73

5-1-10300-109-1-0-0 23
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/97/67   تاریخ 1397/06/17 با زیربناي کل 1001.80 مترمربع می باشد... 
بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس حامد صفائی وضع موجود داراي 
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 127.68 مترمربع و داراي افزایش بنا در طبقه اول به 
مساحت 215.77 مترمربع می باشد که از این مقدار به مساحت 138.08 مترمربع به صورت 
تراس رو باز می باشد...عقب نشینی ندارد ...ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت دو 
طبقه بر روي کرسی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد... در بررسی ضوابط نما و منظر 
موارد تعهد نامه اجراي نماي ساختمان درمانگاه رعایت نشده است.... ضمنا  در زمان پایانکار 
هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود  ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور 

#تقدیم می گردد. 1398/11/30/ر

23
6

با توجه به محتویات پرونده و توجهاً به نظر دیوان عدالت اداري به موجب دادنامه 
شماره 9709970959003086 مورخ 1397/09/05 مبنی بر نقض و لزوم رسیدگی 

مجدد ، و اعالم ضرورت ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستري ، به لحاظ 
فنی و تخصصی بودن موضوع جلب نظر کارشناس گردید که حسب نظریه کارشناسان 
رسمی دادگستري طی شماره 228983 مورخ 98/12/15 اصول فنی و بهداشتی بنا 
مورد تایید قرار می گیرد ، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی و کاربري 
مسکونی ملک ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمیگردد که مستندا به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداریها راي به جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 
1391 در خصوص کلیه تخلفات به مساحت 176.32 متر مربع بناي مازاد بر تراکم به 
مبلغ 380,851,200(سیصد و  هشتاد میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  یک هزار و  
دویست) ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی 

نسبت به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 176.32  1.5
 

1440000  , 1391 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/11 5/99/9003 رسیدگ
ي 
 مجدد

کوچه 
شریعت 
نبش بن 
بست 
 شریعت

5-1-10235-30-1-0-0 23
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس رامین واله بر روي عرصه 
نسقی به مساحت 67.03 مترمربع مبادرت به احداث بنا با پوشش 100 درصد به صورت 
ساختمان تجاري مسکونی 3 طبقه بامصالح اسکلت بتنی احداثی سال 1391 (برابر نظریه 
کارشناس رسمی دادگستري با قدمت حدود هفت سال) نموده است که گزارش تخلف به 

شرح ذیل تقدیم می گردد
زیربناي طبقه همکف با مساحت 67.03 مترمربع که از این مقدار به مساحت 42.26 -1
مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ و مابقی  به صورت دو باب مغازه به مساحت هاي 

14.69 و 10.08 مترمربع
طبقه اول به مساحت 67.03 مترمربع که از این مقدار به مساحت 9.79 مترمربع به صورت -2

راه پله
طبقه دوم به مساحت 67.03 مترمربع که از این مقدار به مساحت 9.79 مترمربع به -3

صورت راه پله
براساس طرح تفصیلی در کاربري مسکونی با تراکم زیاد قرار دارد و برابر ضوابط با توجه به 
مساحت کمتر از 75  مترمربع زمین ،  کال خارج تراکم می باشد و و برابر ضوابط زمان احداث 
بنا  کسري پارکینگ ندارد....برابر خط پروژه شماره 511 به مساحت 33.32 مترمربع از اعیان 
در تعریض کوچه هاي 10 متري و پخی قرار دارد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور 

#تقدیم می گردد.1399/04/25/ر
گزارش درامدي--آیتم درامدي برابر راي کمیسیون ماده صد شماره 99/9003//5 تاریخ --

1399/05/11 و با توجه به تخریب داوطلبانه  مغازه توسط متقاضی  محاسبه 
گردید./ر1399/08/20

23
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

ردتخلف 285 3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/02 5/99/9004 تجدید 
نظر

پل طالشان 
انتهاي ك 
آذرون 
انتهاي ك 
سبالن 
آخرین 
فرعی سمت 
راست

5-2-10048-81-1-0-0 23
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 باز دید شده بر اساس نامه اداره برق بر روي یک قطعه زمین نسقی به مساحت 
عرصه  حدودآ 60 مترمربع  که مالک بدون مجوز اقدام به احداث یکباب ساختمان دوطبقه و 
نیم روي پیلوت  در 3 واحد مسکونی به قدمت حدود 4سال است احداث گردیده با توجه به 
خط پروژه پیوستی  به شماره 521  به مساحت 3/5 مترمربع  از اعیان در تعریض کوچه 8 

. متري قرار داردو به شرح زیر می باشد
 همکف به مساحت 60 مترمربع بصورت  پارکینگ - 1.

.طبقه اول به مساحت 60 مترمربع در یکواحد مسکونی -2 
طبقه دوم به مساحت 60 مترمربع در یکواحد مسکونی -3 

 نیم طبقه سوم به مساحت 40 مترمربع در یک واحد مسکونی -4
کل بنا در منطقه مسکونی قرار دارد -5 

 داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد , راه پله به احتساب 10 مترمربع
همکف داخل تراکم 40 مترمربع خارج تراکم 20مترمربع
طبقات داخل تراکم 130 مترمربع خارج تراکم 70 مترمربع

ضمنا کلیه مساحت ها بصورت حدودي بوده پس از ارائه مدارك مستند از سوي مالک قابل 
 . اصالح خواهد بود

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/7291 مورخ 1398/4/26 اعالم میدارد با توجه به  
اینکه مالک نسبت به ارائه مدارك اقدام ننموده است لذا امکان گزارش بصورت دقیق وجود 

. ندارد و گزارش بصورت تقریبی بوده . مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/7817 مورخ 1398/10/11 اعالم میدارد مساحت 40 
متر مربع داخل تراکم در فرم تحلیل اضافه گردید همچنین مدارکی از سوي مالک مبنی بر 
سوابق قبلی و و همچنین مستنداتی مبنی بر ارائه گزارش دقیق از شهرداري ارائه نگردیده 

.. ..مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

23
8

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

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2.5 به 1.75 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  576,948,750(پانصد و  هفتاد و  شش میلیون و  نهصد و  چهل و  
هشت هزار و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و 

اعالم می گردد . 

جریمه 106.35  1.75
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/11 5/99/9019 تجدید 
نظر

بلوار امام - 
کوچه امید 
- کوچه 
 هفتم

5-1-10226-316-1-0-0 23
9

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف ، از حیث رعایت موازین قانونی ، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3100000  , 1399 افزایش تعداد واحد

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک و مستندات ارائه شده ، رأي 
بدوي صادره ، متضمّن رد تخلف از حیث رعایت موازین قانونی ، صحیح صادر گردیده 

است و عیناً تأیید می گردد .

ردتخلف 20.97  0
 

3100000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله  آجرچینی و داراي پروانه 
ساختمانی147  مورخ   1398/08/04 بصورت 3/5 طبقه در 2 واحد مسکونی با زیربناي 
283.17 متر مربع   می باشد .برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول 

: پروانه در همکف و طبقات به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 26.43 متر مربع که ازین مقدار بسطح 1.05 بصورت سایبان در -1

. حایط خلوت جهت تامین پارکینگ می باشد
اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 هرکدام بسطح  25.38 متر مربع و در مجموع  بمساحت -2

76.14 متر مربع
 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 20.97 متر مربع -3

کاهش سطح راه پله  در طبقات  1 الی 3 هرکدام بسطح 1.26 متر مربع و در مجموع  --4
 طبقات بسطح3.78  متر مربع

 افزایش تعداد واحد از 2 واحد به 3 واحد مسکونی-5
با احتساب سطح زیر سایبان در همکف رعایت 3 واحد پارکینگ گردیده است..عقب نشینی 
رعایت شده است.سطح اشغال مورد استفاده با احتساب راه پله 86 درصد می باشد.  مراتب 

با توجه به درخواست استعالم بانک تقدیم می گردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از دو به چهار واحد ؛ نظر به اینکه موضوع 
تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی 

و حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1397 افزایش تعداد واحد 1399/05/12 5/99/9083 تجدید 
نظر

بلوار امام - 
فرشته - 
انتهاي 
ا...اکبر

5-1-10137-145-1-0-0 240

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 

راي به جریمه به مبلغ 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش میلیون ) ریال صادر 
مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي ، با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن 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 474,516,000(چهارصد و  هفتاد و  چهار میلیون و  

پانصد و  شانزده هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 94.15  1.5
 

3360000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

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

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 21 مورخه 1397/02/30 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با دو 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 356.32 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر خانم مهندس نسرین صابر الیزائی ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا 

 : این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 18.83 مترمربع - 1

اضافه بنا به مساحت 18.83 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت  - 2
. 75.32 مترمربع

. افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 2 واحد به 4 واحد - 3
. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 4

سطح اشغال مجاز همکف بر اساس پروانه صادره 59.75 درصد و سطح اشغال اجرا شده در 
همکف 77.86 مترمربع می باشد . در طبقه زیر شیروانی به مساحت 2.28 مترمربع کاهش 
بنا دارد . راه پله هاي داخلی حذف شده و دو واحد مسکونی دوبلکس در  اجرا به 4 واحد 
مسکونی مجزا تبدیل شده است . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته است . از بابت احداث 
سه واحد انباري با مساحت بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی جمعاً به مساحت 3.19 

مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشد . مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ندارد 
. تعداد 3 واحد پارکینگ در همکف تامین می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست 
عقب نشینی رعایت می گردد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی می باشد . 
حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

240

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا،ضمن نقض راي بدوي ف  به 
موجب نظریه شماره 68805 مورخ 99/4/23 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 2/430/000/000ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 486,000,000(چهارصد و  هشتاد و  شش 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 251.52  0
 

3300000  , 1393 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/05/11 5/99/9084 تجدید 
نظر

جاده جیرده 
بعد از 
خیابان گلها 
کوچه گیشا 
انتهاي 
سمت راست

 

5-1-10203-720-1-0-0 241
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دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 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 495,000,000(چهارصد و  نود و  پنج 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 75  2
 

3300000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/05/11 5/99/9084 تجدید 
نظر

جاده جیرده 
بعد از 
خیابان گلها 
کوچه گیشا 
انتهاي 
سمت راست

 

5-1-10203-720-1-0-0 241

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس فروشنامه عادي ارائه شده عرصه  به مساحت 265 
مترمربع می باشد که مالک بدون مجوز  اقدام به احداث کارگاه صنعتی خدمات برش و خم 
کاري برابر نقشه معماري ارائه شده ممهور به مهر مهندس عیسی همدمی با زیربناي 251.52 
مترمربع  با مصالح اسکلت فلزي با قدمت سال 1393 نموده است، داراي 3 واحد کسري 
پارکینگ  می باشد که حالیه در مرحله بهره برداري قرار دارد در ضمن بعلت اینکه ملک 
مورد نظردر محدوده شهري و فاقد کاربري قرار دارد و برابر ضوابط طول معبر عقب نشینی 
ندارد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.(گزارش برابر تصمیم 
کمیسیون شماره 5/94/2507 تاریخ 1394/11/20 و  نقشه معماري ارائه شده اصالح 

گردید)./ر1397/12/07
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 14,280,000(چهارده میلیون و  دویست و  هشتاد هزار )  ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 4.25  1
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/01 5/99/9090 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
انتهاي 
خیابان پیام 
نور - اراضی 
آب و 
فاضالب

5-1-10197-1314-1-0-0 24
2
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09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله پایان اسکلت و در حال  
آجرچینی و داراي پروانه ساختمانی 106 مورخ 1398/05/06 بصوررت 4/5 طبقه در 4 واحد 

 مسکونی   می باشد
برابر نقشه برداري ارائه شده داراي اضافه بنا در زیرشیروانی بمساحت 4.25 متر مربع بوده .

.که ازین مقدار بسطح 3.66 متر مربع  انباري مازاد بر 5 متر مربع می باشد
اضافه بنا در حد 5 درصد می باشد.رعایت پارکینگ می گردد . برابر پروانه صادره فاقد عقب 
نشینی می باشد منتهی با توجه انعکاس ساختمان احداثی بر روي خط پروژه و کروکی ثبتی 

 توسط واحد محترم نقشه برداري
بسطح3.26 متر مربع در حد شمال  و غرب عقب تر از از حدود ثبتی و بسطح 0.57 متر مربع 

.در حد شمال شرقی خارج  از حدود ثبتی اجرا گردیده است
مراتب با توجه به درخواست عدم خالف تقدیم می گردد 

با توجه بررسی مجدد توسط واحد محترم نقشه برداري و  اصالحات انجام شده  جهت **
، جانمایی ساختمان احداثی

از حد غرب بسطح 1.39 متر مربع عقب تر از خط پروژه است و صرفا بسطح 0.06 متر مربع در 
.قسمت   پخ از خط پروژه تجاوز نموده است

24
2

در خصوص اعتراض  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي شعبه 5 با عنایت به 
محتویات پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن و توجهاً به الیحه دفاعیه 
معترض ضرورتی بر قلع آن احراز نمی گردد ،لذا با ارجاع امر به  کارشناس رسمی 

دادگستري وفق مقررات ، و برابر نظریه کارشناسی شماره 68285  مورخ1399.04.22  
ارزش سرقفلی به مبلغ 9.687.750  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 1,937,550(یک میلیون و  نهصد و  سی و  هفت هزار و  پانصد و  

پنجاه) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 387.51  0
 

140000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/05/12 5/99/9099 رسیدگ
ي 
 مجدد

جاده جیرده 
-نبش 
کوچه 
حبیب 
زاده-انبار 
ضایعات

5-2-10514-1-1-0-0 24
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 28,000,000(بیست و  هشت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

140000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با سالم
احتراما باز گشت به تصمیم کمییون شماره شر -156655 - 1397    مورخه 14/08/1397 
ملک تعرفه شده توسط متفاضی یک قطعه زمین به مساحت 387/51 مترمربع که مالک 
بدون مجوز  در منطقه فاقد کاربري،  نسبت به احداث یک سوله جهت فروش مصالح  و ورق 
آالت به ساحت 387/51 مترمربع اقدام نموده است با  تووجه به  گزارش کارشناس رسمی 
دادگستري آقاي مهندس علی علیمرادي  به شماره شر-217870 مورخه 09/11/1397  که 
سال ساخت را 1370 عنوان نموده   باشد. و با توجه به غدم کاربري فاقد خط پروژه میباشد.با 
توجه به سال ساخت داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد..  کال خارج تراکم 

387/51 مترمربع

24
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 0/5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 48,980,000(چهل و  هشت میلیون و  نهصد و  هشتاد هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.6  0.5
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/27 5/99/9101 بدوي جاده 
الکان(زمینه
اي اداره 
برق) - ده 
متري

5-2-10116-29-1-0-0 24
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان قابل بهره برداري ،داراي پروانه به شماره 65/97/57 
تاریخ 1397/06/10 میباشد...بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس 
رامین واله به شماره نظام11/610/00019 گزارش توسعه بناي کمتر از5درصد به شرح ذیل 

:تقدیم میگردد
اضافه بنا در همکف به مساحت4.87 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقه  اول به مساحت 5.55 متر مربع.2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 5.55 متر مربع.3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 5.55 متر مربع.4

اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 5.55 متر مربع.5
اضافه بنازیرشیروانی به مساحت4.53مترمربع.6

/...در مجموع چهارطبقه وزیرشیروانی(به مساحت31.6مترمربع)میباشد.6
الزم به ذکر است مقدار توسعه بناي گزارش شده براساس نقشه برداري تفکیکی و اختالف با 
مدول پروانه می باشد و در مورد جانمایی بناي احداثی نیاز به نظریه ارشادي نقشه بردار 
محترم ثبتی می باشد....ضمنا کلیه متراژها بعد از ارائه نقشه برداري تفکیکی ارائه داده شده 
در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

/میگردد...ش

24
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بنا در زیر شیوانی  با ضریب3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 

459,606,000(چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  شش هزار ) ریال جریمه در 
حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 49.42  3
 

3100000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/06/01 5/99/9125 بدوي الکان - 
دهکده گیل

5-2-10350-80-1-0-0 24
5

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب1/5  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 23,808,000(بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  هشت هزار ) ریال 

جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.12  1.5
 

3100000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساحتمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 5/97/78 مورخه 1397/06/27 به صورت دو طبقه بر روي کرسی با یک 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 310.09 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

 : مرحله به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا  در طبقه همکف به مساحت 1.76 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.76 مترمربع - 2
. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 49.42 مترمربع - 3

. تبدیل فضاي پیلوت به بناي مفید مسکونی به مساحت 1.60 مترمربع - 4
الزم به توضیح است که راه پله هاي روباز با مساحت کل 7.72 مترمربع در زیربناي همکف 
منظور شده ولی به عنوان تخلف ساختمانی محسوب نگردید . برابر خط پروژه شماره 521 
پیوست عقب نشینی ندارد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود 
. حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

24
5

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 705,684,000(هفتصد و  پنج میلیون و  ششصد و  هشتاد و  چهار هزار )  ریال 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 151.76  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/01 5/99/9127 بدوي ج الکان - 
زمین هاي 
شرکت 
تعاونی 
مسکن برق 
گیالن

5-2-10069-11-1-0-0 24
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/98/80 در تاریخ 1398/03/23 می باشد ،  گزارش تخلف توسعه بنا به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 15.50متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 68.19 متر مربع.2
اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 57.36 متر مربع.3

کاهش زیربناي راه پله و افزایش مساحت مفید مسکونی به مقدار 10.71مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ...سطح اشغال مورد استفاده در همکف  61.63 درصد 
می باشد..از بابت افزایش بنا داراي سوابق کمیسیون ماده صد تجدیدنظر مبنی بر جریمه می 
باشد...پس از آن خالفی مشاهده نگردید... بعد از پایان نازك کاري و در زمان پایانکار هرگونه 
مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد. /ر

24
6

درخصوص افزایش واحد راي بدوي منطبق با موازین قانونی صادر گردیده لذا راي 
بدوي عیناً تایید میگردد.

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/05/13 5/99/9130 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- زمینهاي 
دادگستري

5-1-10074-6-1-0-0 24
7

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

معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
به مبلغ 2,349,446,400(دو میلیارد و  سیصد و  چهل و  نه میلیون و  چهارصد و  

چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 349.62  2
 

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

کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره5/97/59   تاریخ 97/05/16 می باشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه 

:داده شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه به شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 66.51 متر مربع که از این مقدار به مساحت 29.06 مترمربع .1

ببه صورت عدم رعایت حیاط خلوت می باشد
اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  به مساحت 266.04 متر مربع  که از این مقدار به مساحت .2

116.24 مترمربع به صورت عدم رعایت حیاط خلوت می باشد
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 0.27 متر مربع.3

 اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 16.80 مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی  ...
بوده که در زمان اجرا به صورت 4 طبقه و 4 واحد اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد... 
ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد بود و  بعد از پایان 
سربندي و در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ..برابر خط پروژه 

شماره 511 عقب نشینی رعایت گردید و برابر نامه شماره 1397-100665 تاریخ 1397/12/13
 ساختمان احداثی خارج از حریم لوله نفت می باشدو نسیت به جمع آوري و خارج نمودن 
کانکس و اطاقک نگهبانی اقدام نموده است .... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

می گردد. /ر1398/12/12

24
7

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي اصداري فوق الذکر 
طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی 
معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از 1/5 به 1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
225,339,000(دویست و  بیست و  پنج میلیون و  سیصد و  سی و  نه هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 72.69  1
 

3100000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/05/20 5/99/9140 تجدید 
نظر

جاده الکان 
چوکام 
کوچه 

ازادگان1

5-2-10432-10-1-0-0 24
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 77 مورخ 
1398/03/22 (بر روي عرصه نسقی )در 2 طبقه 2 واحد مسکونی با زیر بناي 379.11 متر 
مربع میباشد . که عملیات ساختمانی به پایان رسیده است .حالیه با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر دفتر فنی مهندسی بهسازان شمال فومن دراي اضافه 

.... بنا به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 24.23 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول تا دوم بسطح 48.46متر مربع (در هر طبقه 24.23 مترمربع )-2
رعایت پارکینگ براي واحد مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما در  

 . زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ گواهی عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور 

تقدیم میگردد . الف

24
8

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 تکمیلی کارشناسی شماره 71822مورخ 

99/04/26 ارزش سرقفلی به مبلغ 300.000.000  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 60,000,000(شصت میلیون ) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 18  0
 

303750  , 1382 احداث مغازه بدون مجوز 1399/06/01 5/99/9151 تجدید 
نظر

خ امام 
خمینی، خ 
باهنر، ك 

میثم2

5-1-10226-284-1-0-0 24
9

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مالک مکلف به رعایت تعریض 
اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

8  0
 

303750  , 1382 عدم رعایت عقب نشینی

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همزمان ساز باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 1.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان جریمه بمبلغ 4,638,262(چهار میلیون و  ششصد و  
سی و  هشت هزار و  دویست و  شصت و  دو) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 10.18  1.5
 

303750  , 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده ومدارك 
ارائه شده از سوي مالک بصورت زمین نسقی بمساحت عرصه 129/10مترمربع واعیان 198
مترمربع بصورت دو طبقه دو واحد مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح 
بلوکی داراي صورتجلسه رآي تجدید نظر بشماره11280مورخه1382/08/29درواحد محترم 
خالف میباشد.../حالیه مالک بدون مجوز نسبت به تبدیل قسمتی از بناي مسکونی به مغازه 
تجاري بمساحت18مترمربع کآل خارج از تراکم اقدام نموده است ...ضمنآ داراي مابه التفاوت 
مقدار زیربنا بصورت همزمان ساز بمساحت10/18مترمربع درمجموع دوطبقه میباشد...با 

/...تمجه به قدمت بناي فوق فاقد کسري پارکینگ میباشد
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 
8مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی میباشد.الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه 
هاي معماري ارائه شده از سوي مالک لحاظ گردیده است...برابر تصمیم کمسیون محترم به 
شماره رآي 5/98/7945مورخه1398/08/13مورد بررسی ولحاظ گردیده است....مراتب 

/جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

24
9

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 159.61 مترمربع، اضافه بناي طبقات جمعاً به 
مساحت 209.15 مترمربع که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع 
احراز نمی گردد، لذا به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.75برابر ارزش معامالتی به مبلغ 359,541,000(سیصد و  پنجاه و  نه 
میلیون و  پانصد و  چهل و  یک هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 368.76  0.75
 

1300000  , 1388 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/06/12 5/99/9155 بدوي جاده الکان 
- زمینهاي 
مسکن مهر

5-1-10300-66-1-0-0 250

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان هاي احداثی مسکن مهر رشت در مرحله بهره برداري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 185 مورخه 1388/07/09 در 5 بلوك ساختمانی با 135 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 13090 مترمربع می باشد . در مرحله عدم خالف از بابت 
تخلفات ساختمانی اضافه بنا در همکف به مساحت 92.20 مترمربع و اضافه بنا در طبقات به 
مساحت 93.45 مترمربع داراي گزارش می باشد لیکن برابر اعالم نظر واحد مالی جریمه 
تخلف ساختمانی آن دریافت نشده است . داراي گواهی عدم خالف به شماره 573938 
مورخه 1393/10/23 با زیربناي کل 13275.65 مترمربع می باشد . داراي گواهی پایانکار 
موقت به شماره 577404 مورخه 1393/10/29 با زیربناي کل 13275.65 مترمربع می باشد . 
حالیه با  عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس رمضان غالم نژاد 
بازکیایی و مهر اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن و مقایسه آنها با پروانه ساختمانی  
 : تخلفات ساختمانی همزمان ساز  صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد

. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 159.61 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعا به مساحت 209.15 مترمربع ( هر طبقه  به  - 2

مساحت 41.83 مترمربع )ً
تعداد 77 واحد پارکینگ در همکف تأمین می گردد . ( تعداد 75 واحد پارکینگ با ابعاد 
5*2.5 و  تعداد دو واحد پارکینگ ها در بلوك 163 با ابعاد 5*2.30 تأمین شده اند ). راه پله 
به بام در همه بلوکهاي ساختمانی حذف شده و راه دسترسی به پشت بام با نردبان فلزي 
تأمین شده است . در طبقه زیر شیروانی به مساحت 178.44 مترمربع کاهش بنا نسبت به 
پروانه دارد . اطراف بلوکهاي 163 و 164 کالً با درب کرکره برقی محصور شده است .در دیگر 
بلوکها نیز ورودي تعدادي از پارکینگ ها با نصب درب کرکره بسته شده است . در برخی 
بلوك ها ، درب نفررو به بیرون باز می شود . نماي روبرو و پشت بلوکها سیمان رنگی کار شده 
است . نماي جانبی در برخی از بلوکها ایزوگام براق و برخی دیگر ایزوگام طرح آجر نما کار 
شده است .همچنین تعدادي از واحدهاي مسکونی بالکن خود را شیشه بند نموده اند . حالیه 
متقاضی درخواست گواهی پایانکار ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد .ن

250

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 .64720مورخ 99/4/17 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 8/054/000/000 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 1,610,800,000(یک میلیارد و  ششصد و  ده 

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

جریمه 158.21  0
 

1800000  , 1397 بالکن بدون پروانه 1399/05/28 5/99/9168 تجدید 
نظر

کمربندي 
بهشتی - 
مهدیزاده 
روبروي 
کوچه دوم

5-1-10104-21-1-0-0 251

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 360,000,000(سیصد و  شصت 

میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

1800000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر نقشه ارائه شده بناي احداثی بدون مجوز در همکف بصورت 4
 باب مغازه به مساحت 122.24متر مربع  که سه باب از آن داراي بالکن بسطح 35.97  متر 
مربع با مصالح فلزي و آجري و با ارتفاع 4متر بر روي عرصه ي نسقی به مساحت تقریبی 
123متر مربع با قدمت سال ساخت 1397 که داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد

 ..
 کاربري ملک مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511 فاقد عقب نشینی میباشد

.مراتب جهت دستور تقدیم میگردد
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 

213638 مورخ 1398.11.17 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.470.000.000 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 294,000,000(دویست و  نود و  چهار میلیون ) ریال صادر و 

اعالم می دارد. 

جریمه 420  0
 

1000000  , 1387 احداث بناي بدون مجوز 1399/06/16 5/99/9169 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوار 
سمیعی- 
شهرك 
سیداحمد 
خمینی- 
انتهاي 
شهرك

5-2-10156-102-1-0-0 25
2

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

راي به جریمه به مبلغ 200,000,000(دویست میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 100  2
 

1000000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بازدبد شده بر اساس تعرفه واحد محترم جلوگیري از تخلفات یک قطعه زمین 
با فروشنامه عادي براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس یگانه به مساحت عرصه 
560.47  مترمربع داراي اعیان بدون مجوز با پروانه بهره برداري از وزارت صنعت معدن و 

تجارت با نام شرکت زیست آنزیم شیمی احداٍثی سال 1387 مشتمل بر
 سالن تولید و بسته بندي آرد  به صورت سوله فلزي به مساحت 292.38 مترمربع -1

اتاق دفترکار و نگهبانی با مصالح بلوکی به مساحت 26.82 مترمربع-2
انباري با مصالح بلوکی به مساحت 15.17 مترمربع-3

داراي 4 واحد کسري پارکینگ صنعتی می باشد...به استناد خط پروژه شماره 521 تاریخ ...
1394/07/07 قسمت بیشتر ملک به مساحت 553.18 مترمربع در مسیر آتی خیابان 12 
متري و فضاي سبز بین خیابان 12و 45 متري و مابقی به مساحت 7.29 مترمربع در کاربري 

#مسکونی قرار دارد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر
احتراما برابر تصمیمی شماره 5/99/8679 کمیسیون ماده صد گزارش کارشناسی برابر ----
نظریه کارشناس رسمی دادگستري  اصالح میگردد: مساحت وضع موجود 580 مترمربع 
----مساحت اعیانات احداثی 420 مترمربع  ----سال احداث بنا  1387 می 

باشد./ر1399/05/19

25
2

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-89611 
مورخ 99.05.19 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 10,732,800(ده میلیون و  هفتصد 
و  سی و  دو هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 89.44  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 5/99/9170 تجدید 
نظر

خ امام 
خمینی، خ 
پیام نور، ك 
امید، ك 
هفتم،بن 
بست چهارم

5-1-10226-311-1-0-0 25
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

23  0
 

1200000  , 1387 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 یک برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي  بااعمال  ضریب 2
 برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 142,656,000
(یکصد و  چهل و  دو میلیون و  ششصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 59.44  2
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/05/26 5/99/9170 تجدید 
نظر

خ امام 
خمینی، خ 
پیام نور، ك 
امید، ك 
هفتم،بن 
بست چهارم

5-1-10226-311-1-0-0 25
3

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 74/44مترمربع بصورت دو 
واحد مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت 11 سال (به 

/...استناد فیش برق ارائه شده)به شرح ذیل اقدام نموده است
همکف به مساحت74/44 شامل یک واحد مسکونی  بمساحت59/44مترمربع به انضمام -1

/...راه پله و راه رو بمساحت15مترمربع
/... طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 74/44مترمربع-2

/...داراي دو واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
/...داخل تراکم  بمساحت89/44مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت59/44مترمربع--4
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  
بمساحت23مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی میباشد.الزم بذکر بوده مقادیر فوق 
براساس نقشه هاي معماري ارائه شد از سوي مالک لحاظ گردیده است...پیرو تصمیم 
کمسیون محترم به شماره5/98/7833مورخه1398/10/04مورد بررسی ولحاظ گردیده 

/است..../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش
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 1.75 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 

جریمه به مبلغ  930,510,000(نهصد و  سی میلیون و  پانصد و  ده هزار ) ریال صادر و  
نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 158.25  1.75
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/03 5/99/9180 تجدید 
نظر

امام خمینی 
- فرشته - 

بهار 8

5-1-10162-16-1-0-0 25
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري و داراي پروانه 
ساختمانی  24 مورخ   1397/06/14  بصورت 4/5 طبقه با زیربناي 917.51 متر مربع در 7 
واحد مسکونی می باشد .برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول 

: پروانه در همکف و طبقات به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح 23.12متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی3 هرکدام بسطح 37.35  متر مربع و در طبقه چهارم بسطح -2
4.57 متر مربع و  در مجموع  بمساحت 116.62

.بسطح 2.59 متر مربع مازاد بر 5 متر مربع انباري در زیرشیروانی دارند-3
 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح 8.58 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله  در طبقات  1 الی 3 هرکدام بسطح 1.69 متر مربع و در طبقه 4 --5
بسطح 2.27 متر مربع و در مجموع بسطح 7.34 متر مربع

کسري پارکینگ ندارد-6
با توجه به عدم اجراي دیوار متصل به معبر رعایت تعداد و عرض درب برابر ضوابط و عقب 
نشینی برابر پروانه صادره الزامی می باشد.سطح اشغال مجاز با احتساب راه پله  60 درصد و 
سطح اشغال مورد استفاده با احتساب راه پله  72 درصد می باشد   مراتب با توجه به 

درخواست عدم خالف تقدیم می گردد
****
***

برابر نقشه برداري تفکیکی ارائه شده ممهور به مهر مهندس ابراهیم کشاف با اجراي 
دیوارچینی و نصب درب ورودي خودرو ، عرض درب از 3 متر به 4.10 متر افزایش یافته است 

... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.ر1400/03/19

25
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 20.28 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا چهارم، هر یک به 

مساحت 26.54 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 3.97 مترمربع، تبدیل 
راه پله به بناي مفید به مساحت 5.88 مترمربع با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و 
مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر 
گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض 
با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل 
ضریب جریمه از  3  به  2 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  

915,868,800(نهصد و  پانزده میلیون و  هشتصد و  شصت و  هشت هزار و  هشتصد) 
ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 136.29  2
 

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

1399/06/19 5/99/9185 تجدید 
نظر

کوي بیانی 
- خیابان 
دوازدهم - 
اهللا اکبر - 
کوچه 10 
متري

5-1-10146-40-1-0-0 25
5

در خصوص تراکم اعطایی، راي بدوي عیناً تأیید می گردد. ردتخلف 108.54  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/58 مورخه 1398/02/10 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 
4 واحد مسکونی و با زیربناي کل 693.69 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس مازیار پورابراهیمی تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 20.28 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 106.16 مترمربع ( هر طبقه 26.54  - 2
.مترمربع )

. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 3.97 مترمربع - 3
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید در طبقات اول تا پهارم جمعا به مساحت  - 4

5.88 مترمربع ( هر طبقه 1.47 مترمربع )
. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 108.54 مترمربع - 5

سطح اشغال موجود همکف حدود  71 درصد می باشد . با عنایت به احداث انباري با مساحت 
بیش از 5 مترمربع در زیر شیروانی در مجموع به مساحت 0.59 مترمربع مشمول پرداخت 
عوارض درآمدي می گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . تعداد 4 
واحد پارکینگ مورد نیاز در طبقه همکف تامین می گردد . حالیه متقاضی درخواست گواهی 
عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد.ن - 98/11/15

25
5

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-27988 مورخ 99.02.28 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 برابر ارزش معامالتی ، بمبلغ 80,502,103(هشتاد 

میلیون و  پانصد و  دو هزار و  یکصد و  سه) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 353.37  0.5
 

455625  , 1385 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/04 5/99/9186 تجدید 
نظر

جاده 
سنگر-اول 
کوچه نیک 
قلب

5-3-10900-203-1-0-0 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 یک برابر ارزش 

معامالتی راي به جریمه به مبلغ 11,390,625(یازده میلیون و  سیصد و  نود هزار و  
ششصد و  بیست و  پنج) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

455625  , 1385 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی دو طبقه بر روي پیلوت  در 4 واحد مسکونی و 
همکف بصورت سوییت میباشد با توجه به ارایه مدارك و نقشه وضع موجود از سوي مالک 
کل زیر بناي احداثی 353.37  متر مربع بر روي عرصه نسقی به مساحت 190متر مربع با 
مصالح بتونی در مرحله بهره برداري بوده و با قدمت سال ساخت 1385که تخلفات 

 -2 احداث بنا در همکف به مساحت  141.15متر مربع -1......ساختمانی به شرح زیر میباشد
احداث بنا در طبقه دوم  به مساحت -3احداث بنا در طبقه اول به مساحت  139.98متر مربع
با توجه به اینکه داري 1 واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -4 تقریبی 72.24متر مربع
.کاربري ملک غیر مرتبط میباشد کل زیر بناي احداثی بصورت خارج تراکم اعالم میگردد
کاربري ملک در طرح تفصیلی خدمات اتومبیل بوده و به استناد خط پروژه 531به مساحت 
51.4 متر مربع عقب نشینی دارد که از این مقدار 11.08 متر مربع از اعیان  و 40.32 متر مربع 

.مراتب جهت هر ذگونه دستور تقدیم میگردداز عرصه  میباشد

25
6

در خصوص تخلف ساختمانی آقاي مهران صفاري و شرکا موضوع گزارش شهرداري 
منطقه 5 رشت مبنی بر تبدیل بخشی از پیلوت و پارکینگ به 6 باب مغازه  ، به منظور 
تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري 
صادر و پس از وصول نظریه کارشناسی به شماره 85478 مورخ 1399.05.12  ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 
46.608.000.000  ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 9,321,600,000(نه میلیارد و  سیصد 
و  بیست و  یک میلیون و  ششصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 203.34  0
 

3360000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز 1399/06/11 5/99/9187 بدوي بیانی-خیابا
ن شالیزار

5-1-10154-55-1-0-0 25
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 1,176,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  شش میلیون ) 

ریال صادر مینماید.

جریمه 175  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 طبقات با ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 985,572,000(نهصد و  هشتاد و  پنج میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 117.33  2.5
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/84 مورخه 1398/02/30به صورت 5.5 طبقه با 15 واحد 
مسکونی و با زیربناي کل 2348.01 مترمربع می باشد . حالیه با عنایت به بازدید و نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

: تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 78.64 مترمربع با ستونهاي بتنی در خارج از ساختمان  -1

. اصلی (ضلع شرقی ساختمان ) به منظور تامین پارکینگهاي مسکونی
تبدیل بخشی از پیلوت و پارکینگ به 6  باب مغازه در همکف جمعا به مساحت حدود  - 2
203.34 مترمربع با ارتفاع حدود 3.30 متر ( مغازه اول 37.08 مترمربع - مغازه دوم 58.98 
مترمربع -  مغازه سوم 25.49 مترمربع - مغازه چهارم 30.20 مترمربع - مغازه پنجم 27 

مترمربع - مغازه ششم 24.59 مترمربع  )
اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت  6.92  متر مربع هر طبقه 1.73 متر مربع.3

 عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 31.77 مترمربع - 4
. داراي 7  واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 5

ارتفاع پیلوت و پارکینگ از 2.40 به حدود 3.30 متر افزایش یافته است که تا قبل از پایانکار 
باید اصالح گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی رعایت می گردد .  به 
مساحت 31.77 مترمربع عدم رعایت دو متر عقب ساز در طبقه پنجم دارد . همچنین در 
طبقه زیر شیروانی به مساحت 33.63 مترمربع  کاهش   بنا دارد . با عنایت به احداث انباري 
با مساحت بیش از 5  مترمربع در طبقه زیر شیروانی ، در مجموع به مسات 18.41 مترمربع 
مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . تعداد 15 واحد پارکینگ مسکونی در همکف 
تامین می گردد ( 9 واحد پارکینگ بدون تزاحم و 6 واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک  ). 
در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار کلیه مساحتها و متراژها قابل بررسی مجدد 

#خواهد بود مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ك
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

در خصوص اعتراض آقاي رضا کریمی امشی  نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي ؛ 
با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض صرفنظر از اینکه راي 
اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است.اما با توجه به موقعیت 

مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه دفاعیه با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد 
از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل جریمه مورد حکم از  1.5 به 0.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ  260,097,600(دویست و  شصت میلیون و  نود و  هفت هزار و  

ششصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 154.82  0.5
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/06/23 5/99/9188 تجدید 
نظر

ج  الکان - 
زمینهاي 
شرکت گاز

5-2-10001-29-1-0-0 25
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توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 5/98/61 مورخه 1398/02/19 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت با 3 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 439.28 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس مرتضی محمدي تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 20.85 مترمربع که از این مقدار به مساحت 18.22  - 1
مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ و به مساحت 2.63 مترمربع به صورت سرویس 

. بهداشتی در حیاط می باشد
اضافه بنا در طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 54.66 مترمربع ( هر طبقه 18.22  - 2

. مترمربع )
. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 79.31 مترمربع - 3

در طبقه زیر شیروانی به مساحت 2.29 مترمربع کاهش بنا دارد . نقشه هاي معماري بنا کالً 
تغییر یافته است . 5 واحد پارکینگ در همکف تامین می گردد ( یک واحد پارکینگ بدون 
تزاحم و 4 واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک - هر دو واحد پارکینگ با تزاحم متعلق به 
یک واحد مسکونی می باشد ) . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب نشینی ندارد . 
حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 
مذهبی(مسجد) ؛ 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 84074مورخ 

96/05/21 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 187,822,800(یکصد و  
هشتاد و  هفت میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار و  هشتصد) ریال محکوم و 

اعالم میدارد

جریمه 605.88  0.1
 

3100000  , 1395 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/05 5/99/9190 بدوي جاده 
الکان- بلوار 
پروفسور 
سمیعی- 
جنب 
دانشگاه 
راهبرد 
شمال-جن
ب استخر 
سروش

5-2-10161-1-1-0-0 25
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده به صورت یک قطعه زمین به مساحت حدود 7600 
مترمربع مشتمل بر ساختمان مسجد به صورت یک و نیم طبقه بر روي کرسی با اسکلت 
بتنی و سربندي شیروانی فلزي که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت بنا حدود یک 
سال (سال 1395 ) و ساختمان در مرحله سفت کاري میباشد . با عنایت به نقشه هاي 
معماري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس مجید غالم نیا تخلفات ساختمانی صورت 

 : گرفته به شرح زیر گزارش میگردد
احداث بناي بدون مجوز بر خالف کاربري طرح تفصیلی در طبقه همکف به مساحت  - 1
417.96 مترمربع به صورت مسجد و تاسیسات جانبی آن شامل شبستان برادران ، راه پله و 

. ورودي ، کفشداري ، وضوخانه و سرویس بهداشتی و آشپزخانه و آبدارخانه
احداث بناي بدون مجوز بر خالف کاربري طرح تفصیلی در نیم طبقه به مساحت 187.92  - 2

. مترمربع به صورت شبستان خواهران و راه پله و آبدارخانه
کل اعیانات احداثی خارج از تراکم میباشد . به استناد خط پروژه شماره 521 ( تصویر 
پیوست ) به مساحت حدود 1514.05 مترمربع از عرصه در مسیر تعریض معابر 10 و 12 و 18 
متري واقع مبگردد . همچنین به مساحت حدود 762.83 مترمربع از عرصه در حریم برق 20 
کیلوولت واقع میگردد .باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت داراي کاربري 
مسکونی با تراکم متوسط میباشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

####### میگردد .ن
با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9885 مورخه 1399/10/21 اعالم می دارد که با 
توجه به بررسی بعمل آمده متراژ تخلفات بک بار وارد شده که ردیف اول جدول مربوط به 
تخلف طبقه همکف و ردیف دوم جدول مربوط به تخلف طبقه اول می باشد و نیازي به اصالح 

#ندارد.ن-99/11/15
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در خصوص گزارش شهرداري منطقه 5 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 هیات کارشناسان رسمی 
دادگستري به شماره 30433 مورخ 1399.02.31 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 46,568,200(چهل و  شش میلیون و  پانصد و  شصت و  هشت هزار و  
دویست) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 150.22  0.1
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/11 5/99/9192 بدوي بلوار 
الکان،خ 
حسن 
زاده،خ 
محمدي،ك 
آزرون،بن 
بست متري

5-2-10051-44-1-0-0 260

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

11.97  0
 

3100000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی 1399/06/11 5/99/9192 بدوي بلوار 
الکان،خ 
حسن 
زاده،خ 
محمدي،ك 
آزرون،بن 
بست متري

5-2-10051-44-1-0-0 260

در خصوص احداث بناي بدون مجوز مازاد بر تراکم با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري حکم به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 896,659,500(هشتصد و  نود و  شش میلیون و  ششصد و  پنجاه و  
نه هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد

جریمه 192.83  1.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس نقشه برداري ارائه شده به صورت یک قطعه 
زمین به مساحت 108.12 مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان دود طبقه بر روي کرسی با 
دو واحد مسکونی می باشد که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت بنا سال 96 ( 
تاریخ نصب کنتور برق 1396/09/08 ) و عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . 
احداث بناي بدون مجوز  - 1: تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد
در طبقه همکف به مساحت 94.66 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی و راه پله و پیلوت 
احداث بناي بدون مجوز در طبقه اول به مساحت 98.17 مترمربع به  - 2. جهت پارکینگ
صورت یک واحد مسکونی و راه پله که از این مقدار به مساحت 3.47 مترمربع به صورت 
از اعیانات احداثی به مساحت 150.22 مترمربع داخل تراکم و به . کنسول به معبر می باشد
مساحت 39.14 مترمربع خارج از تراکم و به مساحت 3.47 مترمربع کنسول غیر مجاز به 
معبر می باشد . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست به مساحت حدود 4.25 مترمربع از اعیان 
احداثی در همکف و طبقه اول در تعریض معبر 6 متري واقع می گردد . باقیمانده ملک به 
استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع می گردد . 
دربهاي ماشین رو به سمت معبر باز می شوند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور 

#تقدیم می گردد .ن - 97/11/02
در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از 14 به 15 واحد با توجه به رعایت تعداد 
پارکینگ ها ، نظر به اینکه موضوع تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ، 

لذا حکم به ابقاء تعداد 15 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد .

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد 1399/06/04 5/99/9195 بدوي بلوار امام - 
پشت پیام 
نور

5-1-10245-28-1-0-0 261

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 73830 
مورخ 99/4/29 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 1.5 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 1,429,142,400(یک میلیارد و  چهارصد و  بیست و  نه میلیون و  یکصد و  

چهل و  دو هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 283.56  1.5
 

3360000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/04 5/99/9195 بدوي بلوار امام - 
پشت پیام 
نور

5-1-10245-28-1-0-0 261

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  985,572,000(نهصد و  هشتاد و  پنج 

میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 586.65  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1.56  0
 

3360000  , 1398 تجاوز به معابر عمومی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله  اتمام سربندي و دیوارچینی  
داراي پروانه به شماره 5/97/136 تاریخ 97/12/12 میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه 
:بردراي ارائه داده شده ممهور به مهر مهدس رامین واله  به شرح ذیل تقدیم میگردد

اضافه بنا در همکف  ندارد به دلیل عدم جانمایی پارکینگ در سایه کنسول سایه کنسول .1
به عنوان خالف محاسبه نمیگردد

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 25.7 متر مربع.2
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت  25.7 متر مربع.3
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت  25.7متر مربع.4

اضافه بنا در طبقه چهارم به مساحت  25.7 متر مربع.5
اضافه بنا در طبقه پنجم به مساحت  59.3 متر مربع که از این مقدار به مساحت 33.6 متر .6

مربع به صورت عدم رعایت دو متر عقب سازي میباشد
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 61.46 متر مربع (ضمنا مساحت انباري به دلیل .7

دیوارچینی انباري ها به صورت تقریبی میباشد و متعاقبا در صورت مغایرت در زمان پایانکار 
..قابل بررسی خواهد بود

واحد هاي مسکونی از 14 واحد مسکونی به 15 واحد افزایش یافته است (پارکینگ .8
(مسکونی تامین میگردد

مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه(تبصره 7)  به مساحت  586.65 متر مربع.9
عدم رعایت ابعاد 3*4 پاسیو جهت نورگیري به مساحت 12 متر در هرطبقه جمعا به .10

مساحت 60 متر مربع
بر اساس خط پروژه به مساحت 0.26  متر مربع از اعیان در همکف و طبقات در تعریض قرار 
دارد...ضمنا به مساحت  19.80 متر مربع از اعیان با پالك مجاور  در حد غرب در تداخل دارد 
...داراي 9 واحد پارکینگ مستقل و 6 واحد پارکین با تزاحم  3 به 3 میباشد.عرض یکی از 
دربها از 3 متر به 4 متر افزایش  یافته  با توجه به عدم برهم خوردت پارك حاشیه اي  
مشمول پرداخت یکباب عوارض کسري پارکینگ مسکونی میباشد.......مراتب جهت دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك

261

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
162,758,400(یکصد و  شصت و  دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه و  هشت هزار و  

چهارصد) ریال صادر می گردد.

جریمه 96.88  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/06/02 5/99/9221 بدوي بلوار الکان 
-ورودي 
مسکن مهر 
- شهرك 
کامرانیه- 
زمینهاي 
ثبت احوال

5-2-10086-1-1-0-0 26
2

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی از سه به چهار واحد ؛ نظر به اینکه موضوع 
تخلف مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد نبوده ؛ از این حیث پرداخت جریمه منتفی 

و حکم به ابقاء تعداد 4 واحد مسکونی صادر و اعالم می گردد.

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

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 505,411,200(پانصد و  پنج میلیون و  چهارصد و  یازده هزار و  

دویست) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 100.28  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري و  داراي پروانه 
ساختمانی 112   مورخ  1398/05/07  با زیربناي 430.42  متر مربع بصورت4/5 طبقه در 3 
واحد مسکونی  می باشد .برابر نقشه برداري ارائه شده داراي افزایش بنا بر خالف مدلول 

: پروانه در همکف و طبقات به شرح ذیل می باشد
اضافه بنا در همکف بسطح  14.61متر مربع-1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  هرکدام بسطح18.62   متر مربع و در مجموع  بمساحت -2
 74.48 متر مربع

اضافه بنا در زیرشیروانی بسطح 3.11 متر مربع-3
 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه بسطح  96.88 متر مربع -4

کاهش سطح راه پله  در طبقات  1 الی 4  هرکدام بسطح 2.02 متر مربع و در مجموع  --5
 بسطح 8.08 متر مربع

 افزایش تعداد واحد از 3 واحد به 4 واحد مسکونی-6
کسري پارکینگ ندارد .ضمنا رعایت حداقل فاصله  4.5 متر مابین ستونهاي شمالی براي 
پارکینگهاي شماره 1 و 2 الزامی است و براي نازك کاري باید مدنظر قرار گیرد .با توجه به 
انعکاس ساختمان احداثی بر روي خط پروژه بسطح 2.4 متر مربع از عرصه در حد جنوب  و 

.بسطح 0.6 متر مربع از اعیان در حد غرب در تعریض می باشد
سطح اشغال مجاز براساس پروانه صادره  با احتساب راه پله و  سایبان 67.5درصد و سطح 
اشغال مورد استفاده  با احتساب راه پله و سایبان  79.22 درصد  می باشد  مراتب با توجه به 

#####درخواست عدم خالف تقدیم می گردد .خداشناس
بازدید عملی از ملک بعمل نیامده و بر اساس گزارش آقاي مهندس خداشناس تحلیل خالف 

#تنظیم گردید.ن

26
2

در خصوص پرونده تخلف ساختمانی آقاي هاشم آذرمیان ؛با توجه به سابقه بنا ( سال 
وقوع تخلف 1361 ) قابلیت طرح در کمیسیون را ندارد.

ردتخلف 320.2  0
 

70000  , 1361 عدم رعایت عقب نشینی 1399/06/29 5/99/9222 بدوي سادات 
محله جاده 
الکان شهید 
علی پور

5-2-10205-46-1-0-0 26
3
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی بصورت یک باب خانه ویالیی دوبلکس برابر 
نقشه هاي ارائه شده  با زیر بناي 253.68 متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 801.4 متر 
..... مربع و با مصالح بتنی و با قدمت سال ساخت 1361 که تخلفات به شرح زیر میباشد

 احداث بنا در همکف بمساحت 126.84متر مربع-1
 احداث بنا در طبقه اول بمساحت 126.84 متر مربع-2

برابر خط پروژه 521 بسطح 66.52 متر مربع در تعریض کوچه 8 متري میباشد که از این 
مقدار بسطح (15.83 متر مربع از اعیان و بسطح 51.4 متر مربع از عرصه میباشد ) همچنین 

.. بسطح 82.2 متر مربع در کاربري حریم و مابقی در کاربري فضاي سبز میباشد
 کل زیر بناي احداثی بصورت خارج تراکم اعالم میگردد -2

 کسري پارکینگ ندارد
مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

26
3

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-99212 

مورخ 1399.05.29 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 یک ارزش معامالتی ، بمبلغ 545,817,000(پانصد و  چهل و  

پنج میلیون و  هشتصد و  هفده هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 176.07  1
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/11 5/99/9230 تجدید 
نظر

جاده الکان 
بعد از 
دانشگاه 
ازاد کوچه 
آقاسید 
عباس 
روبروي 
کوچه 
 سروش

5-2-10161-14-1-0-0 26
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 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
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس فروش نامه عادي ارائه شده توسط متقاضی  قطعه زمین 
نسقی  به مساحت  75 مترمربع و برابر نقشه برداري ممهور به مهر مهندس کامبیز هاللی 
عرصه به مساحت 75.66 مشتمل بر ساختمان سه طبقه بر روي کرسی بدون مجوز با 
زیربناي کل 176.07 در دو واحد مسکونی احداثی سال 1392 می باشد که طبقه همکف به 
مساحت 71.22 مترمربع شامل سوءیت با ورودي مجزا به مساحت 50.98 مترمربع و مابقی 
پارکینگ و راه پله طبقه اول می باشد، طبقه اول و طبقه دوم به صورت یک واحد مسکونی 
دوبلکس به مساحت 104.85 مترمربع ...ساختمان در مرحله بهرداري می باشد...برابر خط 
پروژه شماره 521 عقب نشینی ندارد و براساس  شیت شهري در کاربري آموزشی قرار دارد و 
برابر ضوابط کال خارج تراکم می باشد، داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد 
...حالیه متقاضی درخواست حفاري شرکت گاز جهت نصب انشعاب به طول 80 متر خاکی به 

عرض 45 سانتیمتر را دارند...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 
#گردد.1395/05/05/ر

برابر تصمیم کمیسیون شماره 5/98/7601 تاریخ 1398/08/22 کاربري پیشنهادي طرح --
آموزشی می باشد.s212 1398/10/25 تفصیلی جدید

26
4

 در خصوص  گزارش شهرداري مبنی بر احداث تراس روباز به مساحت 138/08 متر 
مربع با عنایت به درمانی بودن ملک و عدم مزاحمت براي ساکنین ، ضمن نقض راي 

بدوي ، پذیرفته ومشمول جریمه نبوده  و به رد ان اظهار نظر می گردد . 

ردتخلف 138.08  0
 

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

کاربري مربوطه

1399/06/15 5/99/9259 تجدید 
نظر

بلوار الکان 
- خیابان 
مسکن مهر 
- بلوار 
والیت - 
مهر 73

5-1-10300-109-1-0-0 26
5

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
963,356,000(نهصد و  شصت و  سه میلیون و  سیصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال  

تائید و استوار میگردد.

جریمه 77.69  4
 

3100000  , 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/97/67   تاریخ 1397/06/17 با زیربناي کل 1001.80 مترمربع می باشد... 
بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس حامد صفائی وضع موجود داراي 
کاهش بنا در طبقه همکف به مساحت 127.68 مترمربع و داراي افزایش بنا در طبقه اول به 
مساحت 215.77 مترمربع می باشد که از این مقدار به مساحت 138.08 مترمربع به صورت 
تراس رو باز می باشد...عقب نشینی ندارد ...ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت دو 
طبقه بر روي کرسی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد... در بررسی ضوابط نما و منظر 
موارد تعهد نامه اجراي نماي ساختمان درمانگاه رعایت نشده است.... ضمنا  در زمان پایانکار 
هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود  ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور 

#تقدیم می گردد. 1398/11/30/ر

26
5

 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 173,197,000(یکصد و  هفتاد و  سه میلیون و  یکصد و  نود و  هفت هزار 

) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 111.74  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/23 5/99/9278 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی 
ندایی 1

5-1-10006-162-1-0-0 26
6

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 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

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 55/87مترمربع بصورت دو 
واحد مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت دو سال(به 
استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک) با پوشش صددرصد زمین به شرح ذیل اقدام 

/...نموده است
همکف حدودآ بمساحت 55/87مترمربع شامل یک واحد مسکونی  بمساحت1-55/87

/... مترمربع
/... طبقه اول شامل یک واحد مسکونی به مساحت 55/87مترمربع-2

...داراي دوواحد کسري پارکینگ مسکونی  میباشد-3
برابرطرح تفصیلی درمحدوده قانونی شهر فاقد کاربري قراردارد.کآل خارج از تراکم 

میباشدضمنآ به لحاظ نداشتن کاربري امکان برداشت خط پروژه میسر نمیباشد.../الزم بذکر 
بوده مقادیر فوق براساس نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي مالک لحاظ گردیده 

است.../ضمنآ داراي رآي کمسیون بدوي به شماره رآي 5/98/7391مورخه1398/04/22
محکوم به حکم تخریب بنا میباشد.../پیرو تصمیم کمسیون محترم به شماره5/98/8228
مورخه1398/11/27مورد بررسی ولحاظ گردید.../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد..ش

26
6

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز با عنایت به محتویات پرونده و گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع 
تخلف را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 14,846,625(چهارده میلیون و  

هشتصد و  چهل و  شش هزار و  ششصد و  بیست و  پنج) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 43.99  1.5
 

225000  , 1379 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/17 5/99/9280 بدوي بلوار با هنر 
- بن 6 
متري

5-1-10239-84-1-0-0 26
7

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 89646مورخ 
99/05/29 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 1,943,775(یک 

میلیون و  نهصد و  چهل و  سه هزار و  هفتصد و  هفتاد و  پنج)  ریال صادر و اعالم می 
نماید. 

جریمه 86.39  0.1
 

225000  , 1379 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ارائه شده به پالك ثبتی12/9341  شش دانگ یکباب 
خانه و محوطه بمساحت 105 متر مربع میباشد که از بابت اعیان احداثی بالمانعی ارائه 
نگردیده . برابر نقشه برداري اراشه بسطح 130.38 متر مربع داراي اعیان احداثی بصورت 
یک باب خانه ویالیی قدیمی میباشد که قدمت بنا مربوط به سال 1379 میباشد ..کسري 
پارکینگ ندارد .. مجموع زیر بناي داخل تراکم 86.39 متر مربع و خارج تراکم 43.99 متر 
مربع میباشد .. کاربري ملک مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511 بسطح 13.5 متر مربع 
از اعیان در تعریض کوچه 10 متري میباشد .. حالیه مالک تقاضاي استعالم عدم مسیر 

دفترخانه را دارد .. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

26
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ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

38.  0
 

1200000  , 1387 عدم رعایت عقب نشینی 1399/06/15 5/99/9286 تجدید 
نظر

کمربندي 
شهیدبهشت
ي خ 
مهدیزاده 
کوچه یاس 
کوچه متري

5-1-10107-20-1-0-0 26
8

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 74437 مورخ 99/4/29 

ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید اصول فنی 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 دوم برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 12,794,400(دوازده میلیون و  هفتصد و  نود و  چهار هزار و  
چهارصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . ضمنا مالک نسبت به بستن بازشو تعهد نماید .

جریمه 106.62  0.1
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم 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 یک دوم برابر ارزش معامالتی ساختمان 
به مبلغ 23,820,000(بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  بیست هزار ) ریال در حق 

شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 39.7  0.5
 

1200000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

30,000,000(سی میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده ومدارك 
ارائه شده از سوي مالک ، بدون مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 
80/6مترمربع بصورت دو واحد مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح 
بلوکی با قدمت 11 سال (به استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک)به شرح ذیل اقدام 

/...نموده است
همکف به مساحت73/16مترمربع شامل یک واحد پارکینگ به مساحت12/5مترمربع وراه -1
/... پله به مساحت6/76مترمربع به انضمام یک واحد مسکونی به مساخت53/90مترمربع

طبقه اول به مساحت 73/16مترمربع شامل یک واحد مسکونی به مساحت 66/40مترمربع -2
/... به انضمام راه پله به مساحت6/76مترمربع

/...داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
برابرطرح تفصیلی در کاربري آموزشی قراردارد.کآل خارج ازتراکم میباشد...برابر خط پروژه 
بشماره511  بمساحت 0/38مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی میباشد...داراي رآي بدوي 
به شماره5/98/7690مرخه1398/08/28بعلت عدم رعایت اصول شهرسازي حکم به تخریب 
بنا میباشد...الزم بذکربوده مقادیر فوق براساس نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي مالک 

لحاظ گردیده است....برابر تصمیم کمسیون محترم به شماره5/98/8258مورخه1398/12/12
111کاربري مسکونی واقع گردیده است.../سطح اشغال مورد R  برابر طرح تفصیلی پیشنهادي
استفاده در همکف 90درصد.../داخل تراکم  بمساحت106.62مترمربع.../خارج از تراکم 
/بمساحت39.7مترمربع.../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

26
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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

10.33  0
 

3100000  , 1394 عدم رعایت عقب نشینی 1399/06/31 5/99/9293 رسیدگ
ي 
 مجدد

شریعت- 
کوچه 
اسفند

5-1-10226-253-1-0-0 26
9

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 19578 مورخ 99/02/16براي احداث بناي مسکونی 
بدون مجوز شهرداري به مساحت 33.33  مترمربع در حد تراکم ، با عنایت به 

محتویات پرونده مستنداً به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري حکم به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی به مبلغ 10,332,300(ده میلیون و  سیصد و  سی و 

 دو هزار و  سیصد) ریال محکوم و اعالم می دارد.)

جریمه 33.33  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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 خارج تراکم با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
بمبلغ 67,688,500(شصت و  هفت میلیون و  ششصد و  هشتاد و  هشت هزار و  

پانصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 43.67  0.5
 

3100000  , 1394 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/31 5/99/9293 رسیدگ
ي 
 مجدد

شریعت- 
کوچه 
اسفند

5-1-10226-253-1-0-0 26
9

توضیحات بازدید با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8614 مورخه 1399/03/24 کمیسیون ماده صد 
مجدداً از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مدارك و نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به 
مهر آقاي مهندس محمد زمین افشان به صورت یک قطعه زمین به مساحت 77 مترمربع 
مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی ویالیی  با اسکلت بتنی و با پوشش صد در صد می 
باشد که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت بنا سال 1394 و عملیات ساختمانی در 
مرحله بهره برداري می باشد . تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر 

: گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 77 مترمربع به صورت یک واحد  - 1

. مسکونی ویالیی و پیلوت جهت پارکینگ
از اعیان احداثی به مساحت 33.33 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 43.67 مترمربع 
خارج از تراکم می باشد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست به مساحت حدود 10.33 
مترمربع از اعیان احداثی در تعریض معبر 8 متري در حد شمال واقع می گردد . باقیمانده 
ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع می گردد 
. یک واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تأمین می گردد . الزم به ذکر است که راه پله جهت 
دسترسی به طبقه اول و آرماتور انتظار جهت احداث طبقه اول در آینده موجود می باشد . 

#مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد ن - 1399/05/09
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 

101899  مورخ 1399.06.02 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.251.900.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 250,380,000(دویست و  پنجاه میلیون و  سیصد و  هشتاد 

هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 13.91  0
 

3300000  , 1396 تبدیل غیر مجاز 1399/08/11 5/99/9295 بدوي مجتمع 
فرهنگیان - 
کوي بیانی 
2-روبروي 
آژاس 
سیروسفر

5-1-10067-17-1-0-0 270

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 همزمانسازمسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 2,387,880(دو میلیون و  سیصد و  هشتاد و  هفت هزار و  

هشتصد و  هشتاد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 5.36  1.5
 

297000  , 1380 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/08/11 5/99/9295 بدوي مجتمع 
فرهنگیان - 
کوي بیانی 
2-روبروي 
آژاس 
سیروسفر

5-1-10067-17-1-0-0 270

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 123,750,000(یکصد و  بیست و  سه میلیون و  هفتصد و  پنجاه 

هزار ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1.5
 

3300000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده یکباب ساختمان دو طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی و 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 229 مورخ 77/09/05  و پایانکار به شماره  26190 مورخ 
80/11/30 میباشد...حالیه بر اساس نامه شماره 109/91/103459 مورخ 91/09/12 ثبت اسناد و 
امالك رشت و بر اساس نقشه برداري تفکیکی ارائه داده شده داراي  اضافه بناي همزمانساز  
:نسبت به پایانکار صادره  و تبدیل بخشی از پیلوت به واحد تجاري به شرح زیر میباشد

 اضافه بناي همزمانساز  در همکف به مساحت 5.27 متر مربع .1
 اضافه بنا  همزمانساز در طبقه اول و دوم به مساحت 0.09 متر مربع.2

احداث تجاري در همکف به صورت تبدیل بخشی از پیلوت به یکباب واحد تجاري به .3
 مساحت 13.91 متر مربع  قدمت ساخت سال 1396

بر این اساس داراي یکباب کسري پارکینگ تجاري میباشد

..ضمنا همکف دو باب پارکینگ و دو باب انباري مورد تایید میباشد
بر اساس خط پروژه فاقد عقب نشینی میباشد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#میگردد./ك

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 20.65 مترمربع، اضافه بنا در  طبقات اول تا 
چهارم، هر طبقه به مساحت 19.8 مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 4.38 
مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفید به مساحت 1.36 مترمربع که حکایت از صحت 
موضوع تخلف را دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، به استناد تبصره 2 ماده صد از 

قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 
532,173,600(پانصد و  سی و  دو میلیون و  یکصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) 

ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 105.59  1.5
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/08/11 5/99/9324 بدوي بلوار امام 
خمینی(ره)
-خیابان 
باهنر - 
زمینهاي 
دادگستري 
فلکه اول 
انتهاي 

خیابان 18
متري سمت 
 راست

5-1-10075-10-1-0-0 271

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب  0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 261,945,600(دویست و  شصت و  
یک میلیون و  نهصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 155.92  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخه 1396/09/25 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 3 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 503.25 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس رحیم اصالنی تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.65 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ - 1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 79.20 مترمربع ( هر طبقه 19.80  - 2

. مترمربع )
. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 4.38 مترمربع - 3

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا چهارم جمعاً به  - 4
. مساحت 1.36مترمربع ( هر طبقه 0.34مترمربع )

. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 155.92 مترمربع - 5
. افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد - 6

برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته 
است . از بابت احداث یک واحد انباري با زیربناي بیش از 5 مترمربع به میزان 0.59 مترمربع 
مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشد . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار 
کلیه متراژها قابل بررسی مجدد خواهد بود . ضمناً عرض درب نفررو کمتر از حد مجاز می 
باشد که مالک ملزم به اصالح آن تا قبل از صدور پایانکار می باشد و در غیر اینصورت یک 
واحد کسري پارکینگ خواهد داشت . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم  خالف 
#ساختمان را دارند .  مراتب جهت صدور دستور مقتضضی به حضور تقدیم می گردد .ن

271

درخصوص کسري پارکینگ تجاري راي بدوي به استناد تبصره 5 ماده صد قانون 
شهرداریها با  جریمه به مبلغ 1,176,000,000(یک میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  شش 

میلیون ) ریال تایید میگردد.

جریمه 175  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/07 5/99/9340 تجدید 
نظر

انتهاي بالوار 
باهنر - 
خیابان 
شالیزار - 
بازارچه 
 قدیم

5-1-10154-64-1-0-0 27
2

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اضافه بناي همکف و طبقه پنجم(عدم رعایت 
عقب سازي )ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها 
مشارالیه را  با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 1,004,572,800(یک 
میلیارد و  چهار میلیون و  پانصد و  هفتاد و  دو هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق 

شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 99.66  3
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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، مستنداً به تبصره 4 ماده صد قانون 
شهرداري و یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 7,753,360,000(هفت میلیارد و  

هفتصد و  پنجاه و  سه میلیون و  سیصد و  شصت هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 200.91  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/07/07 5/99/9340 تجدید 
نظر

انتهاي بالوار 
باهنر - 
خیابان 
شالیزار - 
بازارچه 
 قدیم

5-1-10154-64-1-0-0 27
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام و با عنایت به تصمیم شماره 5/99/9075 مورخه 1399/05/11 مجدداً از ملک بازدید 
بعمل آمده ، ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه ساختمانی به 
شماره 5/98/62 مورخه 1398/02/14 به صورت 5.5 طبقه با 15 واحد مسکونی و با زیربناي 
کل 2447.19 مترمربع می باشد که با توجه به نقشه برداري جدید ارائه شده ممهور به مهر 
آقاي مهندس شهرام شریفی هشجین تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به 

: شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 68.34 مترمربع با ستونهاي بتنی در خارج از ساختمان  -1

. اصلی (ضلع شرقی ساختمان ) به منظور تامین پارکینگهاي مسکونی
تبدیل بخشی از پیلوت و پارکینگ به 7 باب مغازه در همکف جمعا به مساحت حدود  - 2
200.91 مترمربع با ارتفاع حدود 3.30 متر ( مغازه شماره 1 به مساحت 27.69 مترمربع - 
مغازه شماره 2 به مساحت 22.43 مترمربع -  مغازه شماره 3 به مساحت 34.28 مترمربع - 
مغازه شماره 4 به مساحت 36.79 مترمربع - مغازه شماره 5 به مساحت 14.67 مترمربع - 
.مغازه شماره 6 به مساحت 40.65 مترمربع و مغازه شماره 7 به مساحت 24.40 مترمربع )

. عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 31.32  مترمربع - 3
. داراي 7 واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 4

ارتفاع پیلوت و پارکینگ از 2.40 به حدود 3.30 متر افزایش یافته است که تا قبل از پایانکار 
باید اصالح گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی رعایت می گردد . 
مساحت بنا در هر یک از طبقات اول تا چهارم به میزان 7.75 مترمربع کاهش یافته است 
لیکن در طبقه پنجم به مساحت 23.57 مترمربع افزایش یافته است که به دلیل عدم رعایت 
دو متر عقب سازي در طبقه پنجم می باشد . همچنین در طبقه زیر شیروانی به مساحت 
19.18 مترمربع کاهش بنا دارد و تعداد انباریها در زیر شیروانی از 16 واحد به 15 واحد کاهش 
یافته است . با عنایت به احداث 15 واحد انباري با مساحت بیش از 5  مترمربع در طبقه زیر 
شیروانی ، در مجموع به مسات 18.19 مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . 
تعداد 15 واحد پارکینگ مسکونی در همکف تامین می گردد ( 9 واحد پارکینگ بدون تزاحم 
و 6 واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک  ). در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار 
کلیه مساحتها و متراژها قابل بررسی مجدد خواهد بود مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد .ن-1399/06/18

27
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک و توجها به مستندات 
قانونی و دولتی بودن ملک ، 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 3,248,800,000(سه میلیارد و  دویست و  چهل و  
هشت میلیون و  هشتصد هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 524  2
 

3100000  , 1397 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/06/24 5/99/9347 تجدید 
نظر

بلوار امام 
کوي پیام 
نور جنب 
شهرك امام 
سجاد

5-1-10245-23-1-0-0 27
3

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس تعرفه واحد محترم جلوگیري از تخلفات یک قطعه زمین  
به مساحت عرصه 1952.64 مترمربع داراي اعیان  بدون مجوز برابر لیست امالك ارائه شده 
توسط واحد فنی مهندسی نیروي انتظامی  مشتمل بر ساختمان دو طبقه با زیربناي کل 524 
مترمربع  احداثی سال 1397 می باشد  و برابر ضوابط کال خارج تراکم می باشد قسمتی از 
طبقه دوم در نماي اصلی ساختمان به صورت تراس روباز می باشد...، پارکینگ در فضاي باز 
تامین می گردد.... برابر خط پروژه شماره 511 عقب نشینی ندارد ... حالیه عملیات ساختمانی 
#در مرحله بهره برداري می باشد ...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر

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 140,856,000
(یکصد و  چهل میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  شش هزار ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 58.69  2
 

1200000  , 1387 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/09 5/99/9348 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- 12 متري 
فرجام - بن 
بست سوم

5-1-10070-79-1-0-0 27
4

  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

25.03  0
 

1200000  , 1387 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص اعتراض مالک  نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت احداث ساختمان یک طبقه روي همکف مشتمل بر دو واحد مسکونی 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-105940 مورخ 99/06/10 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر 
تأیید استحکام بنا دارد ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، ضمن نقض راي بدوي، در 
خصوص داخل تراکم  به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 

جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 11,564,400(یازده میلیون و  پانصد و 
 شصت و  چهار هزار و  چهارصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 96.37  0.1
 

1200000  , 1387 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص دو واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 120,000,000(یکصد و  

بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 50  2
 

1200000  , 1387 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/09 5/99/9348 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- 12 متري 
فرجام - بن 
بست سوم

5-1-10070-79-1-0-0 27
4

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مبایعه نامه ارائه شده به صورت یک قطعه زمین 
به مساحت تقریبی عرصه 80 مترمربع و در وضع موجود برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور 
به مهر آقاي مهندس حسین یگانه به مساحت 77.53  مترمربع  مشتمل بر ساختمان یک 
طبقه بر روي کرسی در 2 واحد مسکونی با مصالح اسکلت بتنی احداثی سال 1387/02/09

:(طبق فیش برق)به شرح ذیل نموده است
طبقه همکف  به مساحت 77.53 مترمربع که از این مقدار به مساحت 60.92 متر مربع -1

بصورت سوئیت  و به مساحت  16.61متر مربع بصورت پیلوت
طبقه اول به مساحت 77.53 متر مربع که از این مقدار به مساحت 75.30 مترمربع   -2

 بصورت یک واحد مسکونی و  به مساحت  2.23 متر مربع بصورت راه پله
 داراي دو   باب کسري پارکینگ مسکونی به مساحت 50 مترمربع - 3

داخل تراکم 96.37مترمربع  و خارج تراکم  58.69 مترمربع می باشد - 4
برابر خط پروژه شماره 511   به مساحت حدود 25.03متر مربع از اعیان  در تعریض معابر  ....
6 و 10 متري قرار دارد   باقیمانده ملک به استناد طرح تفضیلی شهر رشت  در کاربري 

مسکونی با تراکم متوسط واقع میگردد.....مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 
#می گردد/پ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 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-93744 مورخ 99/05/23 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 ها راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر 

ارزش معامالتی به مبلغ 33,039,800(سی و  سه میلیون و  سی و  نه هزار و  هشتصد)  
ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 106.58  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/09 5/99/9350 بدوي انتهاي 
شهرك 
سید احمد 
خمینی 
خیابان 
حسن زاده 
انتهاي 
خاکی کوچه 
دوم سمت 
راست

5-2-10205-176-1-0-0 27
5

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 77,500,000(هفتاد و  هفت 

میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 25  1
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس دو فقره مبایعه نامه ارائه شده جمعاً به مساحت 
240 مترمربع و در وضع موجود بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس 
شهرام شریفی هشجین به مساحت 274.56 مترمربع مشتمل بر یک واحد مسکونی ویالیی 
که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت بنا سال 1398 و عملیات ساختمانی در مرحله 
اسکلت و سقف می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده تخلفات ساختمانی صورت 

: گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز به مساحت 106.58 مترمربع به صورت یک واحد مسکونی  - 1

.ویالیی بر روي کرسی
. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 2

سطح اشغال مجازد همکف 50 درصد و سطح اشغال اجرا شده در همکف 38.82 در صد می 
باشد . کل اعیان احداثی داخل تراکم می باشد . برابر خط پروژه شماره  521 پیوست عقب 
نشینی ندارد . به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع 

#می گردد .مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد ن-98/11/01

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 عنایت به قدمت بنا و بر 
اساس دستور العمل وزارت کشور به شماره 8616/1/3/34 مورخ 71/04/28 قابلیت 

طرح در کمیسیون ماده صد را ندارد.

ردتخلف 78.63  0
 

50000  , 1357 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/09 5/99/9351 بدوي بلوار امام 
خمینی- 
بلوار باهنر 
- 12 متري 
فرجام - 
بعد از کوچه 
 بخشی پور

5-1-10137-137-1-0-0 27
6

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 108مترمربع بصورت یک واحد 
مسکونی  بمساحت 48/5مترمربع باقدمت 1357/05/01سال (به استناد فیش برق ارائه شده 
از سوي مالک)باراه دسترس مجزا به انضمام دو باب مغازه تجاري بمساحت 30/14مترمربع 
کآل خارج از تراکم بانوع اسکلت بلوك سیمانی ومصالح بلوکی اقدام نموده است.../به لحاظ 

/...قدمت بناي فوق فاقد کسري پارکینگ میباشد
داخل تراکم  بمساحت43.23مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت35.40مترمربع.../2-سطح -1

/...اشغال مورد استفاده 72درصد
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  حدودآ 
بمساحت 13مترمربع از اعیان مسکونی در تعریض کوچه 10متري قراردارد...الزم بذکر بوده 
مقادیرفوق بر اساس نقشه برداري ارائه شده  از سوي مالک لحاظ گردیده است .../پیرو 

تصمیم کمسیون محترم به شمارهاي 5/98/8196مورخه1398/11/13و5/98/7698
مورخه1398/09/10مورد بررسی و لحاظ گردید..../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد..ش
در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري مبنی بر احداث بناي بدون 
مجوز به مساحت 86.55 مترمربع مازاد بر تراکم با عنایت به محتویات پرونده و 
گزارش شهرداري که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد مع الوصف به استناد 
تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 2.5 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 183,918,750(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  نهصد و  هجده هزار 
و  هفتصد و  پنجاه) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 86.55  2.5
 

850000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/29 5/99/9358 بدوي بیانی - 
هشتم

5-1-10151-32-1-0-0 27
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 148.38 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 102838مورخ 99/06/03 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 

12,612,300(دوازده میلیون و  ششصد و  دوازده هزار و  سیصد) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 148.38  0.1
 

850000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/06/29 5/99/9358 بدوي بیانی - 
هشتم

5-1-10151-32-1-0-0 27
7

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یکقطعه زمین به پالك ثبتی 12/998برابر وضع موجود بمساحت 
450 متر مربع مشتمل بر یکباب خانه بمساحت ویالیی دوبلکس برابر نقشه برداري ارائه شده 
بمساحت 414.93 متر مربع میباشد که از این مقدار بمساحت 180 متر مربع در همکف داراي 
بالمانع بشماره 2/33/9050 مورخ 1374/517 از شهرداري منطقه 2 میباشد که پس از آن 

... داراي اضافه بنا به شرح زیر است
 اضافه بنا در همکف بمساحت 40.47 متر مربع-1

احداث پارکینگ با سازه فلزي بسطح 40.49 متر مربع-2
 احداث گلخانه در همکف بسطح 11.94 متر مربع-3

 احداث راه پله بسطح 2.98 متر مربع-4
 احداث سرویس بهداشتی بسطح 2.79 متر مربع -5
 احداث طبقه دوبلکس بسطح 125.88 متر مربع-6

 برابر خط پروژه 511 بسطح 1.33 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 10 متري میباشد
. حالیه مالک درخواست پاسخ استعالم بانک را دارد

 مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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  0.75 به 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  
239,694,000(دویست و  سی و  نه میلیون و  ششصد و  نود و  چهار هزار ) ریال 

محکوم و اعالم می دارد.  

جریمه 368.76  0.5
 

1300000  , 1388 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/07/06 5/99/9378 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- زمینهاي 
مسکن مهر

5-1-10300-66-1-0-0 27
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان هاي احداثی مسکن مهر رشت در مرحله بهره برداري 
داراي پروانه ساختمانی به شماره 185 مورخه 1388/07/09 در 5 بلوك ساختمانی با 135 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 13090 مترمربع می باشد . در مرحله عدم خالف از بابت 
تخلفات ساختمانی اضافه بنا در همکف به مساحت 92.20 مترمربع و اضافه بنا در طبقات به 
مساحت 93.45 مترمربع داراي گزارش می باشد لیکن برابر اعالم نظر واحد مالی جریمه 
تخلف ساختمانی آن دریافت نشده است . داراي گواهی عدم خالف به شماره 573938 
مورخه 1393/10/23 با زیربناي کل 13275.65 مترمربع می باشد . داراي گواهی پایانکار 
موقت به شماره 577404 مورخه 1393/10/29 با زیربناي کل 13275.65 مترمربع می باشد . 
حالیه با  عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس رمضان غالم نژاد 
بازکیایی و مهر اداره کل راه و شهرسازي استان گیالن و مقایسه آنها با پروانه ساختمانی  
 : تخلفات ساختمانی همزمان ساز  صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد

. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 159.61 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعا به مساحت 209.15 مترمربع ( هر طبقه  به  - 2

مساحت 41.83 مترمربع )ً
تعداد 77 واحد پارکینگ در همکف تأمین می گردد . ( تعداد 75 واحد پارکینگ با ابعاد 
5*2.5 و  تعداد دو واحد پارکینگ ها در بلوك 163 با ابعاد 5*2.30 تأمین شده اند ). راه پله 
به بام در همه بلوکهاي ساختمانی حذف شده و راه دسترسی به پشت بام با نردبان فلزي 
تأمین شده است . در طبقه زیر شیروانی به مساحت 178.44 مترمربع کاهش بنا نسبت به 
پروانه دارد . اطراف بلوکهاي 163 و 164 کالً با درب کرکره برقی محصور شده است .در دیگر 
بلوکها نیز ورودي تعدادي از پارکینگ ها با نصب درب کرکره بسته شده است . در برخی 
بلوك ها ، درب نفررو به بیرون باز می شود . نماي روبرو و پشت بلوکها سیمان رنگی کار شده 
است . نماي جانبی در برخی از بلوکها ایزوگام براق و برخی دیگر ایزوگام طرح آجر نما کار 
شده است .همچنین تعدادي از واحدهاي مسکونی بالکن خود را شیشه بند نموده اند . حالیه 
متقاضی درخواست گواهی پایانکار ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد .ن

27
8

در خصوص تخلف مربوط به تراکم اعطایی راي بدوي عیناً تایید میگردد. جریمه 155.5  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/06/31 5/99/9379 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- به سمت 
دلدار

5-1-10075-1-1-0-0 27
9

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر 

جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
به مبلغ 1,071,302,400(یک میلیارد و  هفتاد و  یک میلیون و  سیصد و  دو هزار و  

چهارصد) ریال تأیید می گردد.

جریمه 159.42  2
 

3360000  , 1399 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/06/31 5/99/9379 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- به سمت 
دلدار

5-1-10075-1-1-0-0 27
9

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 189مورخ 
1398/11/30در 4طبقه 4 واحد مسکونی با زیر بناي 504.34 متر مربع میباشد . که عملیات 
ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک 

.... ممهور به مهر مهندس رامین واله دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 26.46 متر مربع -1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 120.4متر مربع (در هر طبقه بسطح 30.1 متر -2
 مربع )

(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 12.56 متر مربع که در هر طبقه بسطح 3.14 متر مربع -3
میباشد )

بسطح 155.5 متر مربع تراکم اعطایی زمان صدور پروانه دارد که در صورت تخلف -4
ساختمانی باالي 5% کل مازاد بر تراکم اعطایی به عنوان تخلف به کمیسیون ماده صد گزارش 

 میگردد
 بسطح 2.78  متر مربع کاهش زیربنا در زیرشیروانی نسبت به پروانه دارد-

رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما  
 . در زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد

عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 
میگردد . الف

.. 

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 طبقات با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

بمبلغ 492,508,800(چهارصد و  نود و  دو میلیون و  پانصد و  هشت هزار و  هشتصد) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 73.29  2
 

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

کاربري مربوطه

1399/08/18 5/99/9383 بدوي ج تهران - 
زمینهاي 
جانبازان

5-1-10264-26-1-0-0 280

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري  داراي پروانه  
احداث بنا  شماره 5/97/51  در تاریخ 1397/05/16 می باشد..... داراي سوابق راي کمیسیون 
تجدیدنظر  شماره 5/99/8691 تاریخ 1399/02/29 مبنی بر جریمه می باشد که برابر نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه زیربناي کل 640.90 مترمربع که در 
زمان تنظیم گزاش در مرحله ارسال به کمیسیون مقدار اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  مساحت 
24.43 مترمربع ذکر شده که اشتباه عددي بوده و مساحت تخلف 24.43 مترمربع مربوط به 
هر طبقه می باشد و اضافه بنا صحیح طبقات 1 الی 4 به مساحت 97.72 مترمربع  می باشد 
که داراي مابه تفاوت نسبت به راي صادره به  مساحت  73.29 مترمربع به صورت همزمان 
ساز می باشد (همچنین در مورد تبدیل غیر مجاز به مغازه مالک نسبت به تخریب مغازه 
اقدام نموده است)...ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد 

بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/06/29
حسب بررسی محتویات پرونده و با عنایت به کاربري مسکونی ملک و اقتضاء جلب 
نظر کارشناس رسمی دادگستري به منظور بررسی اصول 3 گانه ، قرار ارجاع امر به 

کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور به شماره 119469 مورخ 99/6/27 
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 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.75  
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,315,708,800(یک میلیارد و  سیصد و  پانزده میلیون 

و  هفتصد و  هشت هزار و  هشتصد)  ریال صادر و اعالم میگردد . 

جریمه 223.76  1.75
 

3360000  , 1399 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

1399/06/31 5/99/9398 تجدید 
نظر

بلوار 
باهنر-خیابا
ن فرجام 
-کوچه 15
خرداد

5-1-10120-2-1-0-0 281

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
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي 
به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  70,946,400(هفتاد 
میلیون و  نهصد و  چهل و  شش هزار و  چهارصد) ریال در حق شهرداري صادر و 

اعالم می گردد .

جریمه 42.23  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/06/31 5/99/9398 تجدید 
نظر

بلوار 
باهنر-خیابا
ن فرجام 
-کوچه 15
خرداد

5-1-10120-2-1-0-0 281

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله اتمام  سفت کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره  5/98/171 در تاریخ 98/10/10  می باشد...با توجه به گزارش توسعه بنا 
احداثی براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس رامین واله از بابت تخلفات انجام شده 
داراي سوابق کمیسیون ماده صد شماره 5/99/9398 تاریخ 1399/06/31 مبنی بر جریمه می 
باشد...حالیه برابر نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس رامین واله با زیربناي کل 
601.76 مترمربع  با توجه اتمام عملیات ساختمانی داراي مغایرت زیربنا به صورت تخلف 
همزمانساز به مساحت 6.04 مترمربع می باشد... ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف 
سازي و نازکاري و هرگونه مغایرت  در زمان پایانکار  قابل بررسی مجدد خواهد بود... حالیه 
متقاضی درخواست گواهی عدم خالف را دارد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم 

می گردد. /ر1400/03/07

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه جمعاً به متراژ 18 متر مربع  در هنگام نوسازي و یا اجراي 

پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

18  0
 

1200000  , 1389 عدم رعایت عقب نشینی 1399/07/07 5/99/9408 تجدید 
نظر

خ امام 
خمینی، خ 
پیام نور، ك 
امید، ك 
هفتم،کوچه 
4متري

5-1-10226-297-1-0-0 28
2

با توجه به محتویات پرونده ضمن نقض راي بدوي به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 
شهرداریها مشارالیه را از بابت احداث مسکونی خارج تراکم  با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان بمبلغ 66,528,000(شصت و  شش میلیون و  پانصد و  بیست و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 36.96  1.5
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 96372مورخ 99.05.26 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 تبصره 4
 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.1برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 8,566,800(هشت میلیون و  پانصد و  شصت و  شش هزار و  هشتصد) ریال 

صادر و اعالم می نماید.

جریمه 71.39  0.1
 

1200000  , 1389 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 5/99/9408 تجدید 
نظر

خ امام 
خمینی، خ 
پیام نور، ك 
امید، ك 
هفتم،کوچه 
4متري

5-1-10226-297-1-0-0 28
2

درخصوص کسري پارکینگ 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 60,000,000(شصت میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1
 

1200000  , 1389 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 65.47مترمربع بصورت دو 

واحد مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت 1389/12/01
/...(به استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک) به شرح ذیل اقدام نموده است

/...همکف  بمساحت 54.18مترمربع شامل یک واحد مسکونی  بمساحت 54.18مترمربع-1
/... طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 54.18مترمربع-2

/...داراي دوواحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3
/...داخل تراکم  بمساحت71.39مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت36.96مترمربع--4

/...سطح اشغال مورد استفاده در همکف82درصد-5
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  بمساحت 
18مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی میباشد.../الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه 
برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندس بهروز نجدي به شمار نظام 

00103-600-11لحاظ گردیده است .../ضمنآ داراي راي کمسیون بدوي به شماره5/98/7718
مورخه1398/09/26حکم به قلع بنا میباشد.../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد..ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 
98325 مورخ 1399.05.29 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 794.150.000 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 

ارزش سرقفلی به مبلغ 158,830,000(یکصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  هشتصد و  
سی هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 26.69  0
 

1800000  , 1399 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/07/06 5/99/9411 بدوي جاده 
سنگر-بعدا
ز تعویض 
روغن شمال 
سمت راست

5-3-10064-141-1-0-0 28
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  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

2.53  0
 

1800000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس فروش نامه عادي ارائه شده توسط متقاضی  قطعه زمین 
نسقی  به مساحت  135 متر مربع و برابر نقشه برداري ممهور به مهر  مهندس رامین واله  به 
مساحت 108.75 مترمربع مشتمل بر مغازه  به مساحت 22.69 مترمربع احداثی سال 1399 با 
مصالح بلوکی که عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد داراي یک واحد کسري 
پارکینگ تجاري می باشد....برابر خط پروژه شماره 531 به مساحت 2.53مترمربع در تعریض 
خیایان 18 متري قرار دارد که از این مقدار به مساحت 0.89 مترمربع شامل اعیان تجاري می 

#باشد...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.1399/03/26/ر
با توجه به محتویات پرونده ، نظریه کارشناس رسمی مبنی بر تایید استحکام بنا 
(بشماره 124097 مورخ 1399.07.01 ) 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 45,000,000

(چهل و  پنج میلیون ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 50  0.5
 

1800000  , 1396 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/08 5/99/9416 تجدید 
نظر

جاده الکان 
خیابان 
شهید 
علیپور(سادا
ت محله ) 
چهارراه اول 
سمت چپ

5-2-10205-187-1-0-0 28
4

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

راي به جریمه به مبلغ 90,000,000(نود میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1396 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

2.71  0
 

1800000  , 1396 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام ازملک تعرفه شده بازدید بعمل آمده بر اساس فروشنامه  ارائه شده  به مساحت  50
  مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی با مصالح بلوکی  می باشد که بدون اخذ 
مجوز احداث شده است قد مت بنا سال 1396...در کاربري آموزشی  قرار دارد و برابر ضوابط 
کال  خارج تراکم میباشد و در ضمن برابر خط پروژه شماره 521  به مساحت 2.71 متر مربع   
از اعیان در تعریض خیابان 10 متري  می باشد . داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی 
میباشد.الزم به ذکر است مساحت اعیان بر اساس اندازه گیري در محل محاسبه شده و در 
صورت ارائه نقشه برداري دقیق قابل بررسی مجدد خواهد بود . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد/پ

28
4

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات ،  با ضریب 2/5  برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 143,724,000(یکصد و  چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  بیست و  

چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.11  2.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/11/04 5/99/9421 بدوي بیانی- 
خیابان 
شالیزار

5-1-10154-60-1-0-0 28
5

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

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

3.6  0
 

3360000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترم از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/62 مورخه 1398/3/29 به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت با 
8 واحد مسکونی و با زیربناي کل 1091.17 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه بردراي ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس کاوه قلندري شمامی ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا 

: این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.75 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 3.75 مترمربع ( هر طبقه 0.75  - 2
.مترمربع )

. عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 32.72 مترمربع - 3
 . اضفه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 12.61 مترمربع - 4

عدم رعایت عقب نشینی از اعیان به مساحت 0.60 مترمربع در هر یک از طبقات همکف  - 5
. تا پنجم جمعا به مساحت 3.60 مترمربع

تخلفات ساختمانی صورت گرفته کمتر از 5 درصد بوده و به صورت همزمانساز می باشد . 
برابر خط پروژه شماره 511 پیوست به مساحت حدود 0.60 مترمربع از اعیان احداثی در هر 
یک از طبقات همکف تا پنجم در تعرض معبر واقع می گردد . با عنایت به عدم اجراي 

کفسازي و عدم نصب دربهاي پارکینگ اظهار نظر در خصوص ارتفاع پارکینگ و امکان تردد 
آنها امکانپذیر نمی باشد .هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود . حالیه 
متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

#به حضور تقدیم می گردد . ن

28
5

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 بنا ، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی صادر و پس از وصول نظریه مزبور 
به شماره 117662 مورخ 99/6/25 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر 
تأیید اصول فنی و بهداشتی ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در 
خصوص داخل تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت 
جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 107,818,000(یکصد و  هفت میلیون 

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

جریمه 347.8  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 5/99/9423 بدوي بلوار امام 
خمینی 
نرسیده به 
باهنر کوچه 
زنده دل 2 
روبروي 
ساختمان 
ایلیا

5-1-10171-49-1-0-0 28
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 2,164,296,000(دو میلیارد و  یکصد و  شصت و  چهار میلیون و  دویست و  نود و 
 شش هزار )  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 349.08  2
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 5/99/9423 بدوي بلوار امام 
خمینی 
نرسیده به 
باهنر کوچه 
زنده دل 2 
روبروي 
ساختمان 
ایلیا

5-1-10171-49-1-0-0 28
6

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

پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 185مترمربع بصورت سه طبقه 
بر روي پیلوت6 واحد مسکونی بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت یک سال به شرح 

/...ذیل اقدام نموده است
/... همکف  بمساحت 163.62مترمربع بصورت پیلوت میباشد-1

/... طبقه اول ،دوم وسوم شامل شش واحد مسکونی به مساحت 490.86مترمربع-2
/...داراي راه پله تابام به انضمام سه واحد انباري وراه رو به مساحت42.42مترمربع-3

/...داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-4
/...داخل تراکم  بمساحت347.8مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت349.08مترمربع-5

/...سطح اشغال مورد استفاده در همکف88درصد-6
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  فاقد عقب 
نشینی میباشد.الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک 
ممهور به مهر مهندس رامین واله به شماره نظام11/610/0019مورد بررسی ولحاظ گردید...الزم 
بذکر بوده باتوجه به وضع موجود در ضلع غربی وصل به کوچه بن بست 6متري بوده که مالک 
نسبت به نصب درب کرکره اي اقدام نموده اند حالیه ازبابت آن داراي شکایت اهالی به شماره 
نامه33788مورخه99/3/7ثبت اتوماسیون اداري میباشد....پیرو تصمیم کمسیون محترم 
بشماره رآي5/99/8817مورخه1399/04/14مورد بررسی ولحاظ گردیده است.../ مراتب 

/جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد..ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها  ضمن نقض 
راي بدوي ، مشارالیه را از بابت اضافه بناي مسکونی  خارج تراکم  با ضریب2/5 برابر 
ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 758,725,000(هفتصد و  پنجاه و  هشت میلیون و  
هفتصد و  بیست و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 97.9  2.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/07 5/99/9425 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی - 
فکوري - 

12

5-1-10116-33-1-0-0 28
7

در خصوص گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی به شرح احداث بناي مسکونی 
؛  ، بدون مجوز شهرداري  در حد تراکم  ،ضمن نقض راي بدوي  با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات ابرازي شهرداري که حاکی از صحت موضوع تخلف را 
دارد اما با توجه ارائه گواهی استحکام بنا از سوي کارشناس رسمی دادگستري به 
شماره 125015 مورخ 99/7/2 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

92,411,000(نود و  دو میلیون و  چهارصد و  یازده هزار ) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 298.1  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

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

می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

16.97  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 131/50مترمربع بصورت سه 
طبقه روي پیلوت در دو واحد مسکونی بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت یکسال 

/...به شرح ذیل اقدام نموده است
همکف  بمساحت 99مترمربع بصورت شامل انباري بمساحت17/5مترمربع وراه پله -1
/...بمساحت15مترمربع وبمساحت66/5مترمربع بصورت پیلوت جهت پارکینگ میباشد

/... طبقه اول  شامل یک واحد مسکونی بمساحت 99مترمربع-2
/... طبقه دوم وسوم  شامل یک واحد مسکونی بمساحت 198مترمربع-3

/...داخل تراکم  بمساحت275/25مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت138/75مترمربع-4
/...داراي دو واحد پارکینگ مسکونی میباشد-5

برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه پیوست بشماره511  
بمساحت16/97مترمربع در تعریض کوچه10و8متري قراردارد که ازاین مقداربمساحت2/11
مترمربع از عرصه میباشد...الزم بذکر بوده مقادیر فوق براساس نقشه هاي معماري ارائه شده 

از سوي مالک ممهور به مهرمهندس معمارمصطفی فرجی لوحه سرا بشماره 
نظام11-110-00068لحاظ گردیده است..../پیرونامه به شماره1399/27330/ش ر به 

تاریخ1399/02/27در خصوض تخریب انباري (کماکان کسري پارکینگ وجودندارد)مراتب 
/جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

28
7

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب یک برابر ارزش 
معامالتی راي به جریمه به مبلغ 2,000,000(دو میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  1
 

80000  , 1370 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/29 5/99/9441 تجدید 
نظر

سمیع آباد 
کوي حبیب 
 زاده

5-2-10450-2-1-0-0 28
8

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ،  باستناد تبصره 
2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 

(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 2,196,800(دو میلیون و  یکصد و  نود و  شش 
هزار و  هشتصد) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 54.92  0.5
 

80000  , 1370 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند مفروزي ارائه شده به صورت ششدانگ 
یک باب خانه به مساحت 75.35می باشد . در وضع موجود با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی به مساحت 75.35 مترمربع 

مشتمل بر یک باب ساختمان مسکونی ویالیی به مساحت 54.92 مترمربع می باشد که بدون 
اخذ مجوز احداث شده و در مرحله بهره برداري می باشد . با  عنایت به قبض برق پیوست 
پرونده قدمت بنا سال 1370 می باشد ( تاریخ نصب کنتور برق 1370/09/14 ) . ملک در خارج 
از محدوده قانونی شهر و در حریم شهر رشت واقع میگردد لذا فاقد کاربري بوده و برابر 
توضیحات مسئول محترم خط پروژه در ذیل شیت شهري ، امکان تهیه خط پروژه به منظور 
تعیین میزان عقب نشینی احتمالی وجود ندارد . کل اعیان احداثی خارج از تراکم می باشد . 
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد . حالیه متقاضی درخواست پاسخ 
استعالم ادارات را دارند . مراتب  جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

##### .ن-97/12/20
واقع  R111 توضیح اینکه ملک مذکور بر اساس طرح تفصیلی جدید شهر رشت در کد پهنه

#می کردد ولی همچنان خارج از محدوده قانونی شهر می باشد.ن-99/08/12

28
8

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 32,659,200(سی و  دو میلیون و  ششصد و  پنجاه و  نه 
هزار و  دویست)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 120.96  1.5
 

180000  , 1375 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/07/08 5/99/9442 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوار امام 
خمینی - 
باهنر - 

نبش میثم 2

5-1-10194-6-1-0-0 28
9

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  114455مورخ 1399.06.20 ارزش سرقفلی 
به مبلغ 109.692.000 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 
21,938,400(بیست و  یک میلیون و  نهصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) ریال 

محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 49.86  0
 

180000  , 1375 تبدیل غیر مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 18,000,000(هجده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 50  2
 

180000  , 1375 مساحت کسري پارکینگ 1399/07/08 5/99/9442 رسیدگ
ي 
 مجدد

بلوار امام 
خمینی - 
باهنر - 

نبش میثم 2

5-1-10194-6-1-0-0 28
9

توضیحات بازدید احتراما برابرنامه بشماره96/10018مورخه96/10/23شرکت توزیع برق منطقه اي و تعرفه 
واحد تخلفات ساختمانی طی بازدید به عمل  آمده ملک موردنظر داراي پروانه ساختمانی 

بشماره 222مورخه 73/08/15بصورت نسقی بامساحت عرصه105مترمربع واعیان160/1
مترمربع بصورت یک طبقه برروي همکف میباشد که تاکنون عدم خالف ساختمانی وپایانگار 
دریافت ننموده است...حالیه مالک مدول پروانه صادره نسبت  به افزایش بنا به شرح ذیل 

....اقدام نموده است
همکف داراي مجوز بمساحت 77/5مترمربع بصورت 3 واحد پارکینگ مسکونی میباشد  -1
که مالک بدون مجوز نسبت به تبدیل49/86مترمربع از مساحت فوق  به سه باب مغازه 

/...تجاري اقدام نموده است
طبقه اول بمساحت 102مترمربع شامل یک واحد مسکونی که از بابت82/6مترمربع داراي  -2

/...مجوز میباشد.داراي مابه التفاوت اضافه بنا بمساحت19/4مترمربع
 /...طبقه دوم بمساحت 102مترمربع شامل یک واحد مسکونی یک طبقه مازاد-3

از مقادیرفوق بمساحت 28/80مترمربع در مجموع دوطبقه بصورت کنسول روبه شارع  -4
/...عام میباشد

/...داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی ویک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-5
(طی پا سخ به تصمیم کمسیون بشماره5/97/6941مورخه1397/11/30)برابرطرح تفصیلی 
درکاربري مسکونی قراردارد.ضمنآبا توجه به  خط پروژه بشماره 511حدودآ بمساحت 3/55
مترمربع از اعیان در تعریض کوچه 10 متري قراردارد.....ضمنآبرابر نامه به شماره 

1398-195957-ش ر مورخه1398/10/25واحد محترم حقوقی گزارش فوق عینآ مورد 
          /گواهی میباشد.....مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد...ش

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

22.96  0
 

110000  , 1371 عدم رعایت عقب نشینی 1399/07/08 5/99/9445 تجدید 
نظر

خیابان 15 
خرداد - 
فرجان  
نبش کوچه 
وحدت 
خیاطی تن 
پوش

5-1-10135-53-1-0-0 290

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 107568  مورخ 1399.06.11  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 47.740.000  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 
9,548,000(نه میلیون و  پانصد و  چهل و  هشت هزار ) ریال محکوم و اعالم می نماید. 

 

جریمه 23.78  0
 

110000  , 1371 احداث مغازه بدون مجوز

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 2,750,000(دو میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 25  1
 

110000  , 1371 مساحت کسري پارکینگ

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 سه نفره 

کارشناسان رسمی دادگستري که بشماره ش ر-87416 مورخ 99.05.14 ثبت 
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 ، بمبلغ 784,960
(هفتصد و  هشتاد و  چهار هزار و  نهصد و  شصت) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 71.36  0.1
 

110000  , 1371 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

 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 4,159,650(چهار میلیون 
و  یکصد و  پنجاه و  نه هزار و  ششصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 25.21  1.5
 

110000  , 1371 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مبایعه نامه ارائه شده به صورت یک قطعه زمین 
به مساحت تقریبی عرصه  60.8 مترمربع و در وضع موجود برابر نقشه  ارائه شده ممهور به 

مهر آقاي مهندس حسین صفرپور نورودي  به مساحت 47.85 مترمربع   و سال ساخت 1371
 (طبق فیش برق)  که  ما لک بدون مجوز اقدام به احداث بنا با اسکلت بتنی در یک طبقه 

روي تجاري به شرح ذیل نموده است ؛
همکف بصورت دو باب تجاري به مساحت 23.78مترمربع و به مساحت 18.2 متر مربع   -1

  پیلوت میباشد
طبقه اول یک واحد مسکونی به مساحت 54.6مترمربع  (  اپارتمان به مساحت 47.44  - 2

مترمربع  و کنسول به سمت معبر به مساحت 7.16متر مربع   )
داراي یک  باب کسري پارکینگ مسکونی به مساحت 25 مترمربع براساس ضوابط  قدیم - 3

داخل تراکم 71.36مترمربع خارج تراکم  18.05 مترمربع می باشد - 4
برابر خط پروژه شماره 511   به مساحت حدود 7.9 متر مربع از اعیان  در همکف و به  ....
مساحت 15.06 متر مربع  درطبقه اول که ازاین مقدار7.16 مترمربع  از کنسول در طبقه اول  
در تعریض معابر 10  و 20  متري قرار دارد   باقیمانده ملک به استناد طرح تفضیلی شهر 
رشت  در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع میگردد.  مراتب جهت صدور دستور مقتضی 

#به حضور تقدیم می گردد/پ

290

در خصوص تراکم اعطایی راي بدوي مبنی بر جریمه، مستنداً به تبصره 2 ماده صد 
قانون شهرداري با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 169,818,000(یکصد و  

شصت و  نه میلیون و  هشتصد و  هجده هزار ) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 109.56  0.5
 

3100000  , 1396 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/07/13 5/99/9460 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- زمین هاي 
دادگستري

5-1-10073-17-1-0-0 291

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 10.05 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 
مفید به مساحت 3.21 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  1.5 برابر ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  201,856,500
(دویست و  یک میلیون و  هشتصد و  پنجاه و  شش هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم 

می دارد.  

جریمه 43.41  1.5
 

3100000  , 1396 عدم رعایت سطح اشغال مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آ مده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 92 مورخه 1395/12/28به صورت 3.5 طبقه با 3 واحد مسکونی  
و با زیربناي کل 391.72 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به 
مهر آقاي مهندس رامین واله تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر 

: گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 10.05 مترمربع به صورت پیلوت و انباري -1

اضافه بنا به مساحت 10.05 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت  - 2
. 30.15  مترمربع

تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید مسکونی به مساحت 1.07 مترمربع در هر یک از  - 3
. طبقات اول تا سوم جمعاً به مساحت 3.21 مترمربع

. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه به مساحت 109.56 مترمربع - 4
سطح اشغال اجرا شده در همکف 65.71 درصد می باشد . مساحت بنا در طبقه زیر شیروانی 
به میزان 20.62 مترمربع کاهش یافته است . انباري هاي پیش بینی شده در طبقه زیر 
شیروانی حذف و در طبقه همکف اجرا شده است . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته است . 
تعداد سه واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می گردد . عقب نشینی رعایت می 
گردد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد می باشد . حالیه متقاضی 
درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند .  مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد .ن

291

سایر 402.2  0
 

225000  , 1377 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/27 5/99/9461 تجدید 
نظر

بلوار باهنر 
- ك دالور 
- نبش ك 
3متري

5-1-10240-9-1-0-0 29
2

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه حدودآ148.5مترمربع بانوع 
اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت 20 سال با پوشش صددرصد به شرح ذیل اقدام نموده 
همکف شامل راه پله وراه رو بمساحت88.3مترمربع به انضمام سه باب مغازه -1/...است
طبقه اول شامل دوواحد مسکونی -2/...تجاري بمساحت55.2 مترمربع کآل خارج ازتراکم
داخل -4/...داراي دوواحد کسري پارکینگ مسکونی  میباشد-3/...بمساحت 148.5مترمربع
تراکم در مجموع همکف وطبقات بمساحت227/75مترمربع/خارج از تراکم درمجموع همکف 

وطبقات69/25مترمربع.../سطح اشغال مجازدر همکف50درصد مورداستفاده96/63
برابرطرح تفصیلی در /....درصد/تراکم مجاز درطبقات100درصد مورد استفاده100درصد
کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511 فاقد عقب نشینی میباشد.الزم 
بذکر بوده مدارکی از سوي مالک ارائه نگردید.مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم 

/میگردد..ش

29
2

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  1.42مترمربع، 
اضافه بناي راه پله به بام به مساحت 0.16 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 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 9,052,000(نه 

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

جریمه 5.84  0.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/06 5/99/9472 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
پیام نور - 
زمینهاي 
تعاونی 
مسکن 
کارکنان 
سپیدرود

5-1-10267-4-1-0-0 29
3

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع 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 بازدید شده داراي پروانه ساختمانی به شماره 22 مورخه 1395/05/02 در 3.5 
طبقه به مساحت زیربناي کلی 410.82 مترمربع بوده که مالک داراي اضافه بنا به شرح ذیل 

.میباشد
 اظافه بنا در همکف به مساحت 1.42 مترمربع -1

 اضافه بنا در طبقات اول و دوم و سوم جمعا 4.26 مترمربع ( در هر طبقه 1.42) -2
 اضافه بنا در راه پله به بام به مساحت 0.16 مترمربع -3

 اضافه بناي انباري هاي کال به مساحت 1.68 مترمربع -4
.ارتفاع سقف پارکینگ و میزان رعایت عقب نشینی پس از اتمام کار قابل بررسی میباشد
.حالیه مالک تقاضاي عدم خالف ساختمان را دارد مراتب به حضور تقدیم میگردد
بازگشت به تصمیم شماره  5/99/8853 مورخه  1399/04/25  کمیسیون محترم به 
استحضار میرساند با توجه به هماهنگی بعمل آمده متراژانباري واقع در پیلوت تخلف 

.محسوب نمیگردد مراتب به حضور تقدیم میگردد
احتراما در خصوص کاهش راه پله و افزایش آن به بناي مفید در هر طبقه 0.99 مترمربع  کال 

.به مساحت 2.97 مترمربع بصورت همزمانساز میباشد

29
3

در خصوص احداث بناي بدون مجوز به صورت یک باب خانه ویالیی به مساحت 
178.14 مترمربع، سرویس به مساحت 3.16 مترمربع، انباري به مساحت 28.84 

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-119064 مورخ 99/06/26 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 ها راي به 
اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 2,754,050(دو میلیون و  
هفتصد و  پنجاه و  چهار هزار و  پنجاه)  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 211.85  0.1
 

130000  , 1375 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/15 5/99/9480 بدوي باهنر 10
متري 
سعادت

5-1-10207-15-1-0-0 29
4

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت  ششدانگ 
یکبابخانه و محوطه به مساحت  338.50 متر مربع و برابر نقشه برداري ممهور به مهر 
مهندس کامبیز هاللی عرصه به مساحت عرصه 338.50 مترمربع مشتمل بر اعیانات بدون 
مجوز به صورت  مسکونی ویالیی با زیربناي 178.14 مترمربع و سرویش بهداشتی به مساحت 
3.16 مترمربع و انباري به مساحت  28.84 مترمربع احداثی سال 1375 .....  براساس طرح 
تفصیلی در کاربري مسکونی با تراکم متوسط قرار دارد و برابر ضوابط کال داخل تراکم می 
باشد....برابر خط پروژه شماره 511 به مساحت 1.71 مترمربع در تعریض خیابان 10 متري قرار 
دارد که از این مقدار به مساحت 0.24 مترمربع از اعیان انباري می باشد..مراتب جهت دستور 

  #/.مقتضی به حضور تقدیم می گردد.1399/04/22

29
4

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2.5 به 2 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  788,457,600(هفتصد و  هشتاد و  هشت میلیون و  چهارصد و  
پنجاه و  هفت هزار و  ششصد) ریال صادر و  نتیجتاً راي بدوي در این بخش تأیید و 

اعالم می گردد . 

جریمه 117.33  2
 

3360000  , 1398 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

1399/07/22 5/99/9492 تجدید 
نظر

بیانی-خیابا
ن شالیزار

5-1-10154-55-1-0-0 29
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 1,176,000,000(یک 
میلیارد و  یکصد و  هفتاد و  شش میلیون ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 175  2
 

3360000  , 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 8,133,600,000
(هشت میلیارد و  یکصد و  سی و  سه میلیون و  ششصد هزار ) ریال عینا تأیید و 

اصالح می گردد .

جریمه 203.34  0
 

3360000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/84 مورخه 1398/02/30به صورت 5.5 طبقه با 15 واحد 
مسکونی و با زیربناي کل 2348.01 مترمربع می باشد . حالیه با عنایت به بازدید و نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

: تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 78.64 مترمربع با ستونهاي بتنی در خارج از ساختمان  -1

. اصلی (ضلع شرقی ساختمان ) به منظور تامین پارکینگهاي مسکونی
تبدیل بخشی از پیلوت و پارکینگ به 6  باب مغازه در همکف جمعا به مساحت حدود  - 2
203.34 مترمربع با ارتفاع حدود 3.30 متر ( مغازه اول 37.08 مترمربع - مغازه دوم 58.98 
مترمربع -  مغازه سوم 25.49 مترمربع - مغازه چهارم 30.20 مترمربع - مغازه پنجم 27 

مترمربع - مغازه ششم 24.59 مترمربع  )
اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت  6.92  متر مربع هر طبقه 1.73 متر مربع.3

 عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 31.77 مترمربع - 4
. داراي 7  واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 5

ارتفاع پیلوت و پارکینگ از 2.40 به حدود 3.30 متر افزایش یافته است که تا قبل از پایانکار 
باید اصالح گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی رعایت می گردد .  به 
مساحت 31.77 مترمربع عدم رعایت دو متر عقب ساز در طبقه پنجم دارد . همچنین در 
طبقه زیر شیروانی به مساحت 33.63 مترمربع  کاهش   بنا دارد . با عنایت به احداث انباري 
با مساحت بیش از 5  مترمربع در طبقه زیر شیروانی ، در مجموع به مسات 18.41 مترمربع 
مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد . تعداد 15 واحد پارکینگ مسکونی در همکف 
تامین می گردد ( 9 واحد پارکینگ بدون تزاحم و 6 واحد پارکینگ با تزاحم یک به یک  ). 
در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار کلیه مساحتها و متراژها قابل بررسی مجدد 

#خواهد بود مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ك

29
5

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

ساختمان بمبلغ 2,239,944,000(دو میلیارد و  دویست و  سی و  نه میلیون و  نهصد و  
چهل و  چهار هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 266.66  2.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/30 5/99/9496 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
گوچه بهار 

12

5-1-10159-14-1-0-0 29
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به ...
شماره 5/98/98 در تاریخ 98/04/30 با زیربناي کل 834.86 مترمربع می باشد...که گزارش 
خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس مرتضی رحیمی برندق با 

:زیربناي کل 1009.56 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 28.35 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  به مساحت 134.66 متر مربع.2
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 2.56 متر مربع.3

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 89.40 متر مربع.4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 11.69 مترمربع.5

مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر1399/07/19

29
6

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي صادره از کمیسیون بدوي به شماره صدرالذکر 
بابت اضافه بناي پیلوت به مساحت 15.39 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول و دوم، هر 
یک به مساحت 20.42 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 
261,469,500(دویست و  شصت و  یک میلیون و  چهارصد و  شصت و  نه هزار و  

پانصد) ریال عیناً تأیید می گردد.

جریمه 56.23  1.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/07/20 5/99/9497 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- زمینهاي 
ثبت احوال

5-2-10092-22-1-0-0 29
7

توضیحات بازدید احتراما ملک مورد تعرفه داراي پروانه ساختمانی به شماره  5/98/87 مورخه  1398/03/11 
بازیربناي کلی 217.31 متر در یک واحد مسکونی صادر گردیده که با توجه به نقشه برداري 
ارائه شده ممهمور به مهر مهندس محمد حاتمی ممهور به مهر کارشناسی داراي تخلفات در 

.سطح به شرح زیر میباشد
 افزایش سطح پیلوت به مساحت 15.39 مترمربع

افزایش سطح در طبقات جمعا به مساحت 40.84 (هر طبقه 20.42 مترمربع)
.رعایت پارکیینگ در زمان بازدید گردیده است

.اظهار نظر در خصوص رعایت میزان عقب نشینی در زمان پایان کار امکان پذیر میباشد
.حالیه مالک تقاضاي عدم خالف را دارند

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مؤثر مالک ، در خصوص 
اضافه بناي همکف و طبقات ، با تقلیل ضریب جریمه نقدي از ضریب 2 به 0.5 برابر 
ارزش معامالتی مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه به مبلغ  46,407,000(چهل و  شش میلیون و  چهارصد و  هفت هزار ) ریال 

صادر و  نتیجتاً راي بدوي تأیید و اعالم می گردد . 

جریمه 29.94  0.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/07/23 5/99/9500 تجدید 
نظر

زمین هاي 
ثبت احوال

5-2-10088-8-1-0-0 29
8

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله اتمام  سقف چهارم داراي 
پروانه احداث بنا شماره 5/95/138 در تاریخ 1397/12/20 و اصالحیه پروانه شماره 701866 
تاریخ 1397/12/20 با زیربناي کل 247.52 مترمربع می باشد ، که گزارش خالف برابر نقشه 
:برداري ممهور به مهر مهندس رامین واله گزارش توسعه بنا به شرح ذیل تقدیم می گردد

اضافه بنا در همکف به مساحت 5.90 مترمربع.1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 2  به مساحت 24.04  متر مربع.2

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در دو  واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا در وضع موجود در نقشه هاي اجرایی  راه پله به 
بام حذف گردیده است ، ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی 
خواهد بود در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ... مراتب جهت 

#دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر
با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در همکف به مساحت 10.89 مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول به 
مساحت 10.66 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 66,805,000(شصت و  شش میلیون و  هشتصد 

و  پنج هزار )  ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 21.55  1
 

3100000  , 1399 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/09/19 5/99/9508 بدوي خ بوستان 
.خ فرعی 
نگارستان . 

ك 203

5-2-10340-26-1-0-0 29
9

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 102 مورخ 
1382/02/12 و گواهی عدم خالف بشماره 37190 مورخ 1382/11/04 میباشد .. با عنایت به 
نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس اسماعیل شریعت کیا داراي اضافه بنا به شرح 

... زیر میباشد
 اضافه بنا در همکف بسطح 10.89 متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 10.66 متر مربع-2
 عملیات ساختمانی به پایان رسیده است و ضوابط مربوط به پایانکار رعایت میگردد

.. کسري پارکینگ ندارد ..حالیه مالک تقاضاي صدور پایانکار را دارد
مراتب جهت دستور تقدیم میگردد ..الف

29
9

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف به مساحت 171/41 متر مربع در طبقه اول به 
مساحت  306/5 متر مربع و طبقات دوم الی پنجم هر طبقه به مساحت 289/6 متر 
مربع و زیر شیروانی به مساحت 101/22 متر مربع   ( در مجموع سی و دو بلوك فاز دو 
مسکن مهر ) با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 11,672,438,400(یازده 
میلیارد و  ششصد و  هفتاد و  دو میلیون و  چهارصد و  سی و  هشت هزار و  چهارصد) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 1736.97  2
 

3360000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/24 5/99/9516 بدوي مسکن 
مهر-فاز 2

5-1-10642-2-1-0-0 300

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که عملیات ساختمانی درحد 
سفت کاري و براي آن پروانه به شماره  2در تاریخ90/1/14  و گواهی عدم خالف شماره 

561105 تاریخ 1395/01/21 با زیربناي کل 96370.75 مترمربع می باشد و برابر نقشه برداري 
ممهور به مهر مهندس چمنی زیربناي کل پس از اتمام عملیات ساختمانی براي 32 بلوك با 
960 واحد مسکونی و سالن اجتماعات برابر 98107.73 مترمربع می باشد که داراي زیربناي 
تخلف کمتر از 5 درصد  با توجه به اجراي پالن معماري پروانه و شرایط اجرایی نازك کاري به 

: شرح ذیل می باشد
همکف 171.41 1

طبقه اول 2.306.05
طبقه دو الی پنجم هر طبقه 289.6 مترمربع با زیربناي مجموع 1158.40 مترمربع.3

 زیرشیروانی به مساحت 101.12 مترمربع.4
مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر1399/07/16

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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  راي بدوي بمبلغ 438,960,000(چهارصد و  سی و  هشت میلیون و  نهصد و  

شصت هزار )  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 94.4  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/07/29 5/99/9527 تجدید 
نظر

ج الکان - 
زمین هاي 
شرکت 
تعاونی 
مسکن برق 
گیالن

5-2-10069-11-1-0-0 301

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي به استناد تبصره 2
 ماده صد شهرداري ، و برابر بند19صورتجلسه 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 88,908,000(هشتاد و  هشت میلیون و  نهصد و  هشت 

هزار ) ریال صادر می گردد.

جریمه 57.36  0.5
 

3100000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله سقف و اسکلت داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/98/80 در تاریخ 1398/03/23 می باشد ،  گزارش تخلف توسعه بنا به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 15.50متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 68.19 متر مربع.2
اضافه بنا به صورت تبصره ماده 7 به مساحت 57.36 متر مربع.3

کاهش زیربناي راه پله و افزایش مساحت مفید مسکونی به مقدار 10.71مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ...سطح اشغال مورد استفاده در همکف  61.63 درصد 
می باشد..از بابت افزایش بنا داراي سوابق کمیسیون ماده صد تجدیدنظر مبنی بر جریمه می 
باشد...پس از آن خالفی مشاهده نگردید... بعد از پایان نازك کاري و در زمان پایانکار هرگونه 
مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می 

#گردد. /ر
 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص اضافه 
بناي همکف و طبقات، باستناد تبصره دو ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 3 
برابر ارزش معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,902,222,000
(یک میلیارد و  نهصد و  دو میلیون و  دویست و  بیست و  دو هزار ) ریال در حق 

شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 204.54  3
 

3100000  , 1399 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/03 5/99/9561 تجدید 
نظر

پیام نور 
سپیدرود 
کوچه 
 میخک

5-1-10258-20-1-0-0 302

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/131 تاریخ 98/06/24 بصورت چهارطبقه برروي پیلوت سه واحد مسکونی 
میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس 

:کامبیز هاللی به شماره نظام26/600/00002 به شرح ذیل تقدیم میگردد
/...اضافه بنا در همکف به مساحت 30.76 متر مربع.1

/...اضافه بنا در طبقه  اول به مساحت 40.20 متر مربع.2
/...اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 40.20 متر مربع.3
/...اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت40.20 متر مربع.4

/...اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 40.20 متر مربع.5
/...توسعه بنا زیزشیروانی10.38مترمربع.6

/...تبدیل یک واحد طبقه سوم وچهارم به دو واحد مسکونی.7
/...داراي چهار واحد پارکینگ مسکونی میباشد.8

به مساحت2.60مترمربع کاهش سطح راه پله وافزایش آن به زیر بناي ساختمان در مجموع .9
/...چهارطبقه(هرطبقه به مساحت 0.65مترمربع)میباشد

ضمنا کلیه متراژها بعد از ارائه نقشه برداري تفکیکی ارائه داده شده در زمان پایانکار قابل 
بررسی خواهد بود.../وضع موجودبه مساحت152.33مترمربع برابر عقب نشینی رعایت 

/گردید.../مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد...ش

302

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 155,000,000(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  1
 

3100000  , 1393 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/11 5/99/9564 تجدید 
نظر

جاده جیرده 
- خیابان 
گلها-بن 
بست 

عرفان-خانه 
4 سمت 
راست

5-2-10402-13-1-0-0 30
3

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي در خصوص کلیه 
تخلفات  باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب1 برابر ارزش 
معامالتی ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 1,041,600,000(یک 
میلیارد و  چهل و  یک میلیون و  ششصد هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 336  1
 

3100000  , 1393 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی دو طبقه بر روي پیلوت و در 4واحد مسکونی 
برابر نقشه هاي ارائه شده با کل  زیر بناي 336متر مربع بر روي عرصه نسقی به مساحت 112
 مترمربع با مصالح بتونی در مرحله نازك کاري و با قدمت سال ساخت 1393که تخلفات 

 ......ساختمانی به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف به مساحت  112 مترمربع -1

 احداث بنا در طبقه اول به مساحت  112 مترمربع -2
 احداث بنا در طبقه دوم  به مساحت 112 متر مربع-3
داري 2واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد -4

با توجه به اینکه ملک مذکور در محدوده ي قانونی شهر و فاقد کاربري واقع گردیده کل زیر 
 بناي احداثی بصورت خارج تراکم اعالم میگردد
.و همچنین امکان تهیه خط پروژه نمیباشد
مراتب جهت هر گونه دستور تقدیم میگردد.الف

.. باتوجه به تعهد مهندس ناظر مبنی بر گواهی استحکام بنا به پیوست گزارش تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8946 مورخ 1399/04/22 اعالم میدارد گزارش 
 .. فوق بر اساس نقشه هاي ارائه شده از سوي مالک دقیق و صحیح میباشد

30
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 138230 مورخ 99/7/19 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید استحکام و ایستایی ساختمان ، 
ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا در خصوص کلیه تخلفات ، استناد تبصره 2 
ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
به مبلغ 191,611,000(یکصد و  نود و  یک میلیون و  ششصد و  یازده هزار )  ریال صادر 

و اعالم می گردد .

جریمه 123.62  0.5
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/07 5/99/9581 بدوي گلها کوچه 
17سمت 
راست ملک 
سوم

5-2-10450-51-1-0-0 304

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در یک طبقه بر روي پیلوت برابر نقشه 
هاي ارائه شده  با زیر بناي 123.62متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 66.03متر مربع و 

..... با مصالح بتنی و با قدمت سال ساخت 1396 که تخلفات به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 59.75 متر مربع-1
 احداث بنا در طبقه اول بسطح 63.78متر مربع-2

 کل زیر بناي احداثی بصورت خارج تراکم اعالم میگردد -2
 کسري پارکینگ ندارد 

کاربري ملک در طرح تفصیلی در محدوده قانونی شهر  فاقد کاربري بوده و امکان تهیه خط 
 پروژه نمیباشد

مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

304

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 3,246,750(سه میلیون و  دویست و  چهل و  شش هزار و  هفتصد و  پنجاه)  

ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 28.86  1
 

112500  , 1377 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/07 5/99/9582 بدوي الکان 
نرسیده به 
پل راه آهن 
کوچه تقی 
زاده

5-2-10219-48-1-0-0 30
5

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 133868 مورخ 99/7/14 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
اصول فنی ، بهداشتی ، کاربري مجاز و قانون تملک آپارتمانها 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 
731,925(هفتصد و  سی و  یک هزار و  نهصد و  بیست و  پنج)  ریال صادر و اعالم 

می گردد .

جریمه 65.06  0.1
 

112500  , 1377 بناي مسکونی در حد تراکم 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 1 برابر ارزش معامالتی براي 

کسري یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 2,812,500(دو میلیون و  
هشتصد و  دوازده هزار و  پانصد) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1
 

112500  , 1377 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند ارائه شده به صورت ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 115.20 مترمربع و در وضع موجود بر اساس نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور 
به مهر آقاي مهندس معین همتی گورابی به مساحت 115 مترمربع مشتمل بر یک باب 
ساختمان مسکونی دوبلکس با مصالح بلوکی و با زیربناي کل 93.92 مترمربع به صورت یک 
واحد مسکونی می باشد که بدون اخذ مجوز احداث شده است . قدمت بنا سال 1377 ( 
تاریخ نصب کنتور برق 1377/01/07 ) و عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . 

: تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد
احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 74.75 مترمربع به صورت یک واحد  - 1

. مسکونی ویالیی
احداث بناي بدون مجوز در نیم طبقه اول به مساحت 19.17 مترمربع به صورت بهار  - 2

. خواب
. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد - 3

از اعیانات فوق به مساحت 65.06 مترمربع داخل تراکم و به مساحت 28.86 مترمربع خارج 
از تراکم می باشند . سطح اشغال مورد استفاده در همکف 81.44 درصد می باشد . برابر خط 
پروژه شماره 521 پیوست به مساحت حدود 23.38 مترمربع در تعریض معبر 10 متري در حد 
شمال واقع می گردد که از این مقدار به مساحت حدود 15.38 مترمربع از اعیان احداثی  و به 
مساحت حدود 8 مترمربع از عرصه در تعریض می باشند . باقیمانده ملک به استناد طرح 
تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع می گردد . مراتب جهت صدور 

#دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.ن

30
5

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 56,358,000(پنجاه و  شش میلیون و  سیصد و  پنجاه و  هشت هزار ) 
ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 31.31  1.5
 

1200000  , 1389 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/19 5/99/9583 بدوي ج 
الکان-زمین
هاي تعاون 
سپاه - 
شهرك 
سید احمد 
خمینی

5-2-10164-21-1-0-0 306

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري  داراي پروانه احداث بنا 
شماره 278 تاریخ 1388/12/06با زیربناي کل 241.74 مترمربع می باشد...که گزارش خالف 
:برابرنقشه برداري ممهور به مهر مهندس رامین واله به شرح ذیل تقدیم می گردد

اضافه بنا در همکف به مساحت 8.27 متر مربع.1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 2 به مساحت 23.04 متر مربع.2

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت2 طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی 
                     #مجدد خواهد بود  ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر
                                                                                                                                              

                 

306

در خصوص داخل تراکم، 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 با ضریب 0.1 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 

12,612,300(دوازده میلیون و  ششصد و  دوازده هزار و  سیصد) ریال عیناً تأیید می 
گردد. 

جریمه 148.38  0.1
 

850000  , 1387 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/07 5/99/9597 تجدید 
نظر

بیانی - 
هشتم

5-1-10151-32-1-0-0 30
7

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف به مساحت 40.47 مترمربع، احداث پارکینگ با سازه فلزي به مساحت 40.49 
مترمربع، احداث گلخانه به مساحت 11.94 مترمربع، راه پله به بام به مساحت 2.98 
مترمربع، احداث سرویس بهداشتی به مساحت 2.79 مترمربع، احداث طبقه دوبلکس 
به مساحت 125.88 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، 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  
147,135,000(یکصد و  چهل و  هفت میلیون و  یکصد و  سی و  پنج هزار ) ریال صادر 

و اعالم می دارد.  

جریمه 86.55  2
 

850000  , 1387 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یکقطعه زمین به پالك ثبتی 12/998برابر وضع موجود بمساحت 
450 متر مربع مشتمل بر یکباب خانه بمساحت ویالیی دوبلکس برابر نقشه برداري ارائه شده 
بمساحت 414.93 متر مربع میباشد که از این مقدار بمساحت 180 متر مربع در همکف داراي 
بالمانع بشماره 2/33/9050 مورخ 1374/517 از شهرداري منطقه 2 میباشد که پس از آن 

... داراي اضافه بنا به شرح زیر است
 اضافه بنا در همکف بمساحت 40.47 متر مربع-1

احداث پارکینگ با سازه فلزي بسطح 40.49 متر مربع-2
 احداث گلخانه در همکف بسطح 11.94 متر مربع-3

 احداث راه پله بسطح 2.98 متر مربع-4
 احداث سرویس بهداشتی بسطح 2.79 متر مربع -5
 احداث طبقه دوبلکس بسطح 125.88 متر مربع-6

 برابر خط پروژه 511 بسطح 1.33 متر مربع از عرصه در تعریض کوچه 10 متري میباشد
. حالیه مالک درخواست پاسخ استعالم بانک را دارد

 مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

30
7

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
138225 مورخ 1399.07.19 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 1.350.000.000 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 270,000,000(دویست و  هفتاد میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
دارد. 

جریمه 200.6  0
 

1200000  , 1389 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/11 5/99/9599 بدوي بلوار امام 
خمینی 
خیابان پیام 
نور بعد از 
مجتمع 
 کارگاهی

5-1-10197-539-1-0-0 30
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک  ساختمان احداثی 
بدون مجوز بصورت کارگاه تراشکاري با کل زیر بناي 200.6 متر مربع که قسمتی از بنا 
احداثی بسطح 38.25 متر مربع  بصورت دو طبقه میباشد (38.25 متر مربع طبقه همکف 
و38.25 متر مربع طبقه اول) با مصالح بتنی و قسمتی فلزي بر روي عرصه نسقی بمساحت 

... 400 متر مربع میباشد
کاربري ملک در طرح تفصیلی فاقد کاربري بوده و امکان تهیه خط پروژه نمیباشد . و 
همچنین کل زیر بناي احداثی بسطح 200.6 متر مربع بصورت خارج تراکم اعالم میگردد . 

... قدمت سال ساخت 1389 میباشد
. با توجه به ضوابط پارکینگ قدیم براي کارگاهها رعایت پارکینگ در فضاي باز میگردد

مراتب جهت دستور تقدیم میگردد .الف

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 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 1399/08/11 5/99/9603 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- کوچه 
پروین 
اعتصامی

5-2-10550-3-1-0-0 309

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-150412
 مورخ 99.08.06 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 60,936,700(شصت میلیون و  

نهصد و  سی و  شش هزار و  هفتصد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 196.57  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

9.69  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

 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 81,235,500(هشتاد و  
یک میلیون و  دویست و  سی و  پنج هزار و  پانصد) ریال در حق شهرداري راي صادر 

میگردد.

جریمه 17.47  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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري برابر نقشه برداري 
ارایه شده با زیر بناي214.05متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 280.23 متر مربع و با 

..... مصالح بتنی و با قدمت سال ساخت 1398 که تخلفات به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 152.76متر مربع-1

 احداث بنا در طبقه فوقانی بسطح 61.29 متر مربع-2
زیربناي احداثی داخل تراکم196.57 متر مربع و خارج تراکم بسطح 17.47 مکتر مربع 

 میباشد
 داراي یک واحد کسري پارکینگ میباشد

کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 521 بسطح 9.69 متر 
 مربع از عرصه در تعریض کوچه 6 متري میباشد

 مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8667 مورخ 1399/02/30 اعالم میدارد گزارش 
فوق بر اساس نقشه برداري ارائه شده از سوي متقاضی میباشد و خالف جدیدي ندارد مراتب 

. جهت دستور تقدیم میگردد

309

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 89,822,500(هشتاد و  نه میلیون و  هشتصد و  بیست و  دو هزار و  پانصد) ریال 

در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 23.18  1.25
 

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

کاربري مربوطه

1399/09/01 5/99/9609 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- بعد از 
دهکده گیل 
- کوچه باغ 
سمیعی 
داخل کوچه 
اولین فرعی 
سمت چپ

5-2-10504-393-1-0-0 310

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 پس از ارائه مدارك
احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه  ---
شماره 5/98/85  در تاریخ 1397/04/05  می باشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري 
ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس عباس بابائی زیربناي احداثی به مساحت کل 186.59 
مترمربع می باشد که  داراي اضافه بنا در همکف به مساحت 23.18 متر مربع به صورت اضافه 
بنا در ساختمان احداثی و فضاي ایوان ورودي ساختمان می باشد همچنین  داراي کاهش 
زیربنا در طبقه اول به مساحت 36.55 مترمربع می باشد . ساختمان احداثی برابر مدول 
پروانه به صورت یک واحد مسکونی ویالیی اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد...(داراي 
سوابق راي بدوي کمیسیون ماده صد شماره 5/98/8128 تاریخ 1398/09/26 مبنی بر 
تخریب می باشد که در گزارش ارسالی به کمیسیون بدوي ماده صد،  سوابق پرونده و  پروانه 
احداث بنا در نظر گرفته نشده بود که با  ارائه مدارك و بررسی مجدد پرونده گزارش اصالح 

می گردد)....مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر1399/07/07

310

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 672,000,000(ششصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 100  2
 

3360000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/17 5/99/9611 بدوي بلوار باهنر 
- سعادت

5-1-10205-13-1-0-0 311

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 15 در تاریخ  97/02/23 به صورت 3 طبقه بر روي 4 باب مغازه که ازبابت 4 باب مغازه 
داراي راي کمیسیون ماده 5 برایر بند 6  میباشد..از بابت اضافه بنا به مساحت 95.76 متر 
مربع در طبقات و تبدیل راه پله و تبصره 7 به مساحت 57.7 متر مربع و دو باب کسري 
پارکینگ تجاري  به مساحت 50 متر مربع داراي راي کمیسیون  تجدید نظر به شماره 

5/98/8288 مورخ 98/11/29 میباشد...حالیه  به دلیل اشتباه محاسباتی زمان ارسال پرونده 
به کمیسیون ماده 100 داراي 4 واحد کسري پارکینگ تجاري جدید میباشد...مراتب جهت هر 

/گونه اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  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 17.23 مترمربع، اضافه بنا در طبقه اول به 
مساحت 20.47 مترمربع، اضافه بنا در طبقات دوم و سوم، هر یک به مساحت 17.11 
مترمربع، اضافه بناي زیرشیروانی به مساحت 0.51 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي 

مفید به مساحت 4.68 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 1.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 358,561,500(سیصد و  پنجاه و  
هشت میلیون و  پانصد و  شصت و  یک هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 77.11  1.5
 

3100000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/09/19 5/99/9616 بدوي جاده الکان 
- شهرك 
سید احد 
خمینی 
-بلوار  
شهید 
ورزلی 
-کوچه 16 
متري - بن 

بست 11

5-2-10170-16-1-0-0 312

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 104,935,000(یکصد و  چهار میلیون 

و  نهصد و  سی و  پنج هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 67.7  0.5
 

3100000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 158مورخ 
1398/09/10در سه طبقه 3 واحد مسکونی با زیر بناي 356.45 مترمربع میباشد . که 
عملیات ساختمانی در مرحله نازککاري بوده  حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
توسط مالک ممهور به مهر مهندس مازیار پور ابراهیمی  دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد

 ....
 اضافه بنا در همکف بسطح 17.23متر مربع -1

 اضافه بنا در طبقه اول بسطح 20.47متر مربع-2
اضافه بنا در طبقات  دوم و سوم مجموعا بسطح 34.22متر مربع (در هر طبقه بسطح  -3

 17.11 مترمربع )
 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 0.51 متر مربع میباشد -4

(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 4.68 متر مربع که در هر طبقه بسطح 1.56 مترمربع 
میباشد )

الزم بذکر است باتوجه به اینکه خالف ساختمانی بیشتر از 5% زیربناي پروانه ساختمانی 
میباشد و باعنایت به اینکه مالک در زمان صدور پروانه از تبصره 7 بند 19 کمیسیون ماده 
پنج مبنی بر تراکم اعطایی بسطح 67.7 متر مربع استفاده نموده است ..حالیه باتوجه به 
تخلف صورت گرفته برابر بند مذکور کل زیربناي اعطایی بصورت تخلف به کمیسیون ماده 

.. صد گزارش میگردد
112(مسکونی دو طبقه روي پیلوت ) میباشدR الزم بذکر است کاربري ملک در طرح تفصیلی

 ..

رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما  
 . در زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد

عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 
.میگردد . الف
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت تبدیل پیلوت به سوئیت و اضافه بناي همزمان ساز و سایبان جهت تامین 

پارکینگ با ضریب 1.75 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 27,673,100(بیست و  
هفت میلیون و  ششصد و  هفتاد و  سه هزار و  یکصد) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 72.36  1.75
 

219375  , 1375
 , 1381

تبدیل پیلوت به مسکونی 1399/09/12 5/99/9632 بدوي ج 
الکان-زمین
هاي تعاون 
سپاه

5-2-10172-15-1-0-0 31
3

با توجه به گزارش شهرداري و جریمه سایبان موضوع کسري پارکینگ منتفی میگردد. ردتخلف 25  0
 

219375  , 1381 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان  احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه احداث بنا 
به شماره 336   تاریخ 1373/11/18 و پایانکار شماره 4476 تاریخ 1375/04/06 با زیربناي 
کل 180 مترمربع می باشد...  پس از در یافت پایانکار اقدام به تبدیل پیلوت به واحد 
مسکونی سوئیت نموده که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به 

:مهر مهندس حسین یگانه به شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 14.79 متر مربع به صورت احداث سایبان جهت تامین .1

پارکینگ و محوطه مسقف
اضافه بنا در طبقه اول  به مساحت 0.68 متر مربع به صورت همزمان ساز.2

تبدیل پیلوت به یک واحد مسکونی به مساحت 56.89 مترمربع.3
داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد ، عقب نشینی ندارد....مراتب جهت ...

دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر1399/08/14
در خصوص احداث یک باب خانه 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-150755 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 به استناد 

تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 13,080,900(سیزده میلیون و  هشتاد هزار و  نهصد)  ریال صادر و 

اعالم می نماید. 

جریمه 124.58  1.5
 

70000  , 1363 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/18 5/99/9636 بدوي جاده 
تهران،باالتر 
از دانشگاه 
تربیت بدنی

5-3-10032-6-1-0-0 314
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1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی  با زیر بناي 124.58 متر مربع بر روي عرصه 
نسقی بمساحت 2312.49متر مربع و با مصالح بتنی و با قدمت سال ساخت 1363 که تخلفات 

..... به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 124.58 متر مربع-1

 کل زیر بناي احداثی بصورت خارج تراکم اعالم میگردد -2
کاربري ملک در طرح تفصیلی فاقد کاربري بوده و به سطح 80.85 متر مربع از عرصه در 

 تعریض خیابان 76 متري میباشد
 مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

314

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 
77,500,000(هفتاد و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  1
 

3100000  , 1397 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/19 5/99/9653 تجدید 
نظر

فرجام  
جنب بازار 
میوه 
روبروي 
آژانس

5-1-10061-58-1-0-0 31
5

در خصوص اعتراض نسبت به راي  صادره از کمیسیون بدوي با عنایت به محتویات 
پرونده و مدارك و مستندات مضبوط در آن نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که 
منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه باشد بعمل نیامده ، راي اصداري کمیسیون بدوي 
منطبق با موازین قانونی بوده ، فلذا ضمن رد اعتراض عینا راي بدوي جریمه به مبلغ 
118,435,500(یکصد و  هجده میلیون و  چهارصد و  سی و  پنج هزار و  پانصد) ریال  

تائید و استوار میگردد.

جریمه 25.47  1.5
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، ضمن نقض راي بدوي ،  به 
موجب نظریه شماره 119056مورخ 99/6/26 کارشناس رسمی دادگستري منتخب 
کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ2/067/000/000ریال تعیین و 
براورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 413,400,000(چهارصد و  سیزده میلیون و  

چهارصد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 20.67  0
 

3100000  , 1397 احداث مغازه بدون مجوز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 
30,969,000(سی میلیون و  نهصد و  شصت و  نه هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 99.9  0.1
 

3100000  , 1397 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/19 5/99/9653 تجدید 
نظر

فرجام  
جنب بازار 
میوه 
روبروي 
آژانس

5-1-10061-58-1-0-0 31
5

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 60مترمربع بصورت دو طبقه 
/...بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت یکسال به شرح ذیل اقدام نموده است

همکف  بمساحت 60مترمربع شامل یک باب مغازه تجاري بمساحت20/67مترمربع  با -1
دهنه 3 مترکآل خارج از تراکم به انضمام پیلوت جهت پارکینگ بمساحت 29/43مترمربع 

/...وراه پله بمساحت9/9مترمربع
طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 65/36مترمربع  که ازمقدار فوق بمساحت -2

/...5/36مترمربع بصورت کنسول روبه شارع عام میباشد
/...داراي یک واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-3

/...داخل تراکم  بمساحت99/9مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت20/1مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  فاقد عقب 
نشینی میباشد.الزم بذکر براساس نقشه هاي معماري ارائه شده  از سوي مالک لحاظ گردید 

/ه است ....مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش
در خصوص گزارش شهرداري منطقه 5 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 کارشناس رسمی دادگستري به شماره 157356 مورخ 
99.08.15 و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده صد قانون شهرداري 
حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 62,802,900(شصت و  دو 

میلیون و  هشتصد و  دو هزار و  نهصد) ریال محکوم و اعالم میدارد

جریمه 202.59  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/18 5/99/9654 بدوي جاده الکان 
کوي غالم 
نیا اولین 
فرعی سمت 
چپ انتها 
سمت راست

5-2-10205-174-1-0-0 316

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

 با عنایت به محتویات پرونده و 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 220,456,500(دویست و  بیست میلیون و  

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

جریمه 47.41  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/18 5/99/9654 بدوي جاده الکان 
کوي غالم 
نیا اولین 
فرعی سمت 
چپ انتها 
سمت راست

5-2-10205-174-1-0-0 316

  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

65.  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده  برابر نقشه هاي ارائه شده از وضع موجود ساختمان در حال 
احداث در مرحله سفتکاري 1طبقه بر روي پیلوت  با زیر بناي 250 مترمربع بر روي عرصه 
نسقی بمساحت 125.82 متر مربع و با مصالح بتنی و با قدمت سال ساخت 1398که تخلفات 

..... به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت125متر مربع-1

 احداث بنا در طبقه اول بمساحت 125 متر مربع-2
 زیر بناي داخل تراکم 202.59 متر مربع و خارج تراکم 47.41  متر مربع میباشد

 کسري پارکینگ ندارد
کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی میباشد و به استناد خط پروژه 521 بسطح 0.65 متر 

 مربع از اعیان در تعریض میباشد
 الزم بذکر است سقف آخر بصورت بام تهرانی اجرا شده است

مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/7705 مورخ 1399/03/25 اعالم میدارد  گزارش 
فوق بر اساس نقشه هاي ارائه شده از سوي مالک بوده و تخلف جدیدي صورت نگرفته است 

.. .. مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 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-156642 مورخ 99/08/15 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 35,805,000(سی و  پنج میلیون و  هشتصد و  پنج هزار )  ریال 

صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 115.5  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/08/25 5/99/9661 بدوي بلوار 
الکان-کوچ
ه آقا سید 
حسن - 
کوچه 
نصراله زاده

5-2-10325-26-1-0-0 31
7

  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

33  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

در خصوص یک واحد کسري پارکینگ، به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون 
شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب  2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 155,000,000

(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 25  2
 

3100000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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 72,075,000(هفتاد و  دو میلیون و  

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

جریمه 15.5  1.5
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک قطعه زمین نسقی برابر نقشه برداري ارائه شده  بمساحت 200 
متر مربع مشتمل بر یک واحد ساختمان ویالیی بمساحت 100 متر مربع با مصالح بتنی و با 
قدمت سال 1398 میباشد . کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط 
پروژه 521 بسطح 33 متر مربع از عرصه در تعریض میباشد . زیربناي احداثی بسطح 115.5 

..متر مربع داخل تراکم و بسطح 15.5 متر مربع خارج تراکم میباشد
. داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد
مراتب جهت دستور تقدیم میگردد .الف

احتراما با توجه به تصمیم شماره 99/7889//5 مورخ 1399/01/24 اعالم میدارد گزارش با 
توجه به نقشه برداري ارائه شده میباشد و گزارش بروزرسانی میگردد الف
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شرح راي 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 110/34مترمربع 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 113746مورخ 99/6/19و عدم احراز ضرورت قلع مستندا به تبصره 4 از ماده 
صد قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه با ضریب 0.1 ارزش معامالتی بمبلغ 

1,655,100(یک میلیون و  ششصد و  پنجاه و  پنج هزار و  یکصد) ریال محکوم و اعالم 
میدارد

جریمه 110.34  0.1
 

150000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(داخل 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/24 5/99/9664 بدوي خیابان امام 
خمینی 
کوچه امید 
نبش کوچه 
هشتم

5-1-10241-9-1-0-0 31
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی  خارج تراکم به مساحت 34/31 متر مربع  با ضریب 2 
برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 10,293,000(ده میلیون و  دویست و  نود 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 34.31  2
 

150000  , 1374 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید احتراما ماکان تعرفه شده یکقطعه زمین به مساحت 119.40 مترمربع که مالک بدون مجوز 
نسبت به احداث یک ساختمان به مساحت کلی 144.65 مترمربع بصورت دوبلکس با توجه به 
قبض برق ارائه شده با قدمت ساخت سال  1374  در کاربري مسکونی احداث گردیده است . 
مالک تقاضاي نقل و انتقال را دارد. به مساحت 23.66 مترمربع از اعیان در تعریض قرار دارد. 

فاقد کسري پارکینگ میباشد
 داخل تراکم 110.34 مترمربع
 خارج تراکم 34.31 مترمربع
سطح اشغال 85 درصد
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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 152450 مورخ 99/8/8 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري 
مرکز به مبلغ 13/562/100/000 ریال و ابالغ نظریه مذکور به مالک و شهرداري و عدم 
اعتراض آنها ، لذا به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها ، راي به پرداخت 
جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 2,712,420,000(دو میلیارد و  هفتصد و  
دوازده میلیون و  چهارصد و  بیست هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می 

نماید .

جریمه 653.89  0
 

50000  , 1360
 , 1394
 , 1397

بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

1399/08/24 5/99/9673 بدوي جاده سنگر 
سه راه 
ملکی پیچ 
مشهدي 
مهدي 
کوچه نور 
روبروي 
 آژانس نور

5-3-10059-37-1-0-0 319

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 12 قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 219,562,500(دویست و  

نوزده میلیون و  پانصد و  شصت و  دو هزار و  پانصد) ریال صادر میگردد .

جریمه 300  1
 

202500  , 1380
 , 1394
 , 1397

مساحت کسري پارکینگ

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

40.27  0
 

780000  , 1394
 , 1397

عدم رعایت عقب نشینی
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توضیحات بازدید احتراماً از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مدارك و نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی به صورت دو قطعه زمین چسبیده به هم جمعا به 
مساحت 904.91 مترمربع مشتمل بر اعیانات با زیربناي کل 653.89 مترمربع می باشد . از 
بابت احداث 40 مترمربع اعیان مسکونی داراي پروانه ساختمانی به شماره 1755 مورخه 
1363/11/06 از بخشداري مرکزي رشت می باشد . همچنین از بابت احداث بناي مسکونی به 
مساحت 137.70 مترمربع و یک واحد کسري پارکینگ داراي رأي جریمه از کمیسیون بدوي 
ماده صد به شماره 5/93/1033 مورخه 1393/12/09 و سوابق در واحد تخلفات ساختمانی 
می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر 

: گزارش می گردد
تبدیل فضاي مسکونی به ترك کمپ اعتیاد ( در سال 1394 ) به مساحت 177.70  - 1

مترمربع که قبال بخشی داراي پروانه بوده و بخشی نیز داراي رأي جریمه به صورت مسکونی 
. بوده است

احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف با اسکلت بلوکی به مساحت 154.44 مترمربع   - 2
.به صورت کمپ ترك اعتیاد با قدمت حدود 1394

احداث بناي بدون مجوز به مساحت 41.18 مترمربع به صورت دو باب مغازه ( مغازه اول  - 3
به مساحت 8.13 مترمربع و مغازه دوم به مساحت 33.05 مترمربع ) با مصالح بلوکی و قدمت 

. سال 1394
احداث بناي بدون مجوز به صورت دو طبقه بر روي پیلوت با زیربناي کل 90.46 مترمربع   - 4
با اسکلت بتنی و قدمت سال 1397به منظور استفاده براي کمپ ترك اعتیاد که ازاین مقدار 
به مساحت 3.68 مترمربع کنسول به معبر در طبقه دوم و به مسات 2.27 مترمربع کنسول به 

. حریم نهر در طبقه دوم می باشد و ساختمان در مرحله نازك کاري می باشد
احداث بناي بدون مجوز به صورت یک طبقه بر روي پیلوت با زیربناي کل 53.51  - 5
. مترمربع با اسکلت بتنی و قدمت سال 1394 به منظور استفاده براي کمپ ترك اعتیاد

احداث دو باب ساختمان در ملک قطعه دوم به صورت کارگاه پلت سازي و تاسیسات  - 6
.جانبی آن با زیربناي کل 136.60 مترمربع با مصالح بلوکی و قدمت حدود سال 1380

داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ صنعتی و 9 واحد  - 7
. کسري پارکینگ درمانی می باشد

کل اعیانات احداثی خارج از تراکم می باشند . برابر خط پروژه شماره 531 پیوست به 
مساحت حدود 40.27 مترمربع درتعریض معبر 10 متري در حد شمال واقع می گردد که از 

این مقدار به مساحت حدود 30.48 مترمربع از اعیانات احداثی در همکف و به مساحت 9.79
 مترمربع مترمربع از عرصه در تعریض می باشند . همچنین به مساحت حدود 59.07مترمربع 
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در حریم نهر هاي مجاور واقع می گردد که از این مقدار به مساحت حدود 26.64 مترمربع از 
اعیانات احداثی در همکف و به مساحت حدود 32.43 مترمربع از عرصه در حریم نهر واقع 
می گردند . باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري پارك منطقه اي 
واقع می گردد . سطح اشغال استفاده شده در همکف حدود 62 درصد می باشد . ضمناً 
همسایگان ملک ، از احداث اعیانات غیر مجاز و نوع فعالیت آن شاکی بوده که شکایت 
نامبردگان تحت شماره 5766 مورخه 1399/01/26 در سیستم اتوماسیون اداري منطقه 5 به 
#ثبت رسیده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
152865 مورخ 1399.08.10 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 6.020.600 ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 1,204,120(یک میلیون و  دویست و  چهار هزار و  یکصد و  

بیست) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 418.44  0
 

50000  , 1360 احداث بناي بدون مجوز 1399/08/20 5/99/9675 بدوي 0-0-1-11-10377-2-5 جاده الکان 320

  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

1609.68  0
 

50000  , 1360 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 15,000,000(پانزده میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 150  2
 

50000  , 1360 مساحت کسري پارکینگ

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس مدارك و نقشه برداري ارائه شده به صورت یک 
قطعه زمین غیر محصور به مساحت 4403.54 مترمربع مشتمل بر اعیانات تجاري به صورت 
فروشگاه پوشاك ایران برك و سوپر مارکت می باشد . از بابت اعیانات احداثی داراي رأي 
جریمه از کمیسیون ماده صد به شماره 5/99/9675 مورخه 1399/08/20 و سوابق در واحد 

تخلفات ساختمانی می باشد . پس از آن خالفی مشاهده نگردید . برابر خط پروژه شماره 521
 اصالحی پیوست به مساحت تقریبی 1612.97 مترمربع در تعریض معبر 45 متري در حد 
شرق واقع می گردد که از این مقدار به مساحت تقریبی 118.90 مترمربع از اعیانات احداثی و 
به مساحت تقریبی 1494.07مترمربع از عرصه در تعریض می باشند . باقیمانده ملک در 
 G311 حریم 45 متري رودخانه واقع شده و به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در  کد پهنه
واقع می گردد . حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم ثبت اسناد را دارند . مراتب جهت 

#صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

با توجه به محتویات 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 22,500,000(بیست و  دو میلیون و  پانصد هزار ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 100  1
 

225000  , 1376 مساحت کسري پارکینگ 1399/08/24 5/99/9680 رسیدگ
ي 
 مجدد

سیداحمد 
خمینی - 
سجاد

5-1-10049-6-1-0-0 321

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 

27,135,000(بیست و  هفت میلیون و  یکصد و  سی و  پنج هزار ) ریال جریمه در حق 
شهرداري محکوم مینماید.درخصوص عقب نشینی اعالم شده در گزارش کارشناس 
شهرداري،مالک موظف به رعایت آن در هنگام نوسازي یا اجراي پروژه می باشد.

جریمه 80.4  1.5
 

225000  , 1376 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه تکمیلی 
بشماره 153507 مورخ 99/8/10کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که 
ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 14.418.000 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 2,883,600(دو میلیون و  هشتصد و  هشتاد و  سه هزار و  

ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 32.04  0
 

225000  , 1376 احداث مغازه بدون مجوز

به استناد تبصره 4 در مورد احداث بناي بدون پروانه در کاربري مربوطه و در حد 
تراکم، بارعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازي به موب نظریه شماره 153507 
مورخ 99/08/10، راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 بمبلغ 3,998,475(سه میلیون و  

نهصد و  نود و  هشت هزار و  چهارصد و  هفتاد و  پنج) ریال صادر می گردد.

جریمه 177.71  0.1
 

225000  , 1376 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی  برابر نقشه برداري ارایه شده از سوي مالک دو 
طبقه بر روي دو باب مغازه با (ارتفاع مغازه 2.40 متر )و یک واحد سوییت در همکف بر روي 
عرصه نسقی به مساحت 120 متر مربع با مصالح بتونی با قدمت سال ساخت 1376با مصالح 

....بتونی که تخلفات ساختمانی به شرح زیر میباشد
احداث بنا در همکف به سطح 109.51متر مربع که از این مقدار 32.04متر مربع بصورت دو  -1

.باب مغازه هر کدام به مساحت  20.52و 11.52متر مربع میباشد
احداث بنا در طبقه اول به سطح104.06 متر مربع که از این مقدار به مساحت 10.41متر -2

.مربع به صورت کنسول به طرف شارع عام میباشد
.داراي دو باب کسري کسري پارکینگ مسکونی میباشد -3

مجموع زیر بناي داخل تراکم 177.71متر مربع و خارج تراکم 69.99متر مربع میباشد
کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511 به سطح 33.65 متر 

.مربع داراي عقب نشینی از دو معبر 12 و10 متري از اعیان احداثی میباشد
مراتب جهت دستور تقدیم میگردد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/7459 مورخ 1398/7/7 اعالم میگردد گزارش  ---
 . فوق بر اساس مدارك و مستندات ارائه شده از سوي مالک میباشد

321

در خصوص ردیف شماره یک راي بدوي به شماره 5/99/8877-99/05/13 با توجه به 
گزارش ضمّ نامه شماره ش ر-162041-99/08/21 شهرداري، با اصالح مساحت اضافه 
بناي همکف و طبقات از 65.15 به 86.88 مترمربع، مبلغ جریمه از 302،947،500 ریال 
به  425,124,000(چهارصد و  بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار 
)ریال اصالح می گردد. این راي جزء الینفک راي شماره 99/05/13-5/99/8877 

بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

جریمه 84.35  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/08/21 5/99/9694 اصالح
ي 
بدوي

جاده الکان 
- کوچه 
عباس 
چوکام - 
کوچه سایه 

2

5-2-10427-27-1-0-0 32
2

با توجه به گزارش ضمّ نامه شماره ش ر-162041-99/08/21 شهرداري، در خصوص 
یک واحد کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 168,000,000(یکصد و  شصت و  هشت 

میلیون ) ریال صادر و اعالم می دارد. . این راي جزء الینفک راي شماره 
5/99/8877-99/05/13 بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع 

است.

جریمه 25  2
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

ردیف شماره سه راي بدوي به شماره 5/99/8877-99/05/13، با توجه به اصالح 
ارزش معامالتی، مبلغ جریمه از 169،585،500 ریال به  183,808,800(یکصد و  هشتاد 

و  سه میلیون و  هشتصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال اصالح می گردد.

جریمه 109.41  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/08/21 5/99/9694 اصالح
ي 
بدوي

جاده الکان 
- کوچه 
عباس 
چوکام - 
کوچه سایه 

2

5-2-10427-27-1-0-0 32
2

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
176/30 مترمربع بوده و داراي پروانه ساختمانی به شماره  5/98/110  مورخه 1398/05/09 با 
.زیربناي 516.31 مترمربع بوده که داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل میباشد

تبدیل سه واحد به چهار واحد (طبقات سوم و جهارم از یک واحد به دو واحد مجزا) -1
اضافه بنا در همکف به مساحت  22/78 مترمربع که با کنسول سمت حیاط جنوبی (  -2
حیاط اصلی) به مساحت 10.52 مترمربع   به جهت تامین پارکینگ بصورت همزمان ساز و 
بتنی اجا گردیده که در صورت تخریب داراي یک  کسري پارکینگ خواهد بود و سایه بان در 
سمت شمالی تخریب گردیده است و حالیه  4 باب پارکینگ  تامین گردیده است و فاقد 

 کسري پارکینگ میباشد.  و اضافه بنا پیلوت به مساحت 12.26
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در هر طبقه 17.06 مترمربع و جمعا به مساحت  68.24 -3

 مترمربع
اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 3.85 مترمربع  که از این مقدار  و اضافه بناي  -4

 انباري مشمول تراکم به مساحت 2.53 مترمربع
 بابت تراکم اعطایی به مساحت 109.41 مترمربع -5

در خصوص رعایت عقب نشینی و  کسري پارکینگ مجددادر زمان پایان کار مورد بررسی 
.قرار خواهد گرفت

بازگشت به تصمیم کمیسیون محترم به شماره  5/99/9562  مورخه 1399/08/11 کسري 
.پارکینگ اصالح گردید

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

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

معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر 
جریمه با ضریب1.5 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداري به مبلغ 23,808,000(بیست و  سه میلیون و  هشتصد و  هشت هزار ) ریال 
تأیید می گردد.

جریمه 5.12  1.5
 

3100000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/08/24 5/99/9699 تجدید 
نظر

الکان - 
دهکده گیل

5-2-10350-80-1-0-0 32
3

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

معترض، نظر به اینکه اعتراض موجه و موثري که منجر به فسخ و یا گسیختن دادنامه 
باشد به عمل نیامده و راي اصداري کمیسیون بدوي منطبق با موازین قانونی بوده، 
فلذا درخصوص اضافه بناي همکف و طبقات ضمن رد اعتراض، راي بدوي مبنی بر 

جریمه با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی، مستنداً به تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري 
به مبلغ 459,606,000(چهارصد و  پنجاه و  نه میلیون و  ششصد و  شش هزار ) ریال 

تأیید می گردد.

جریمه 49.42  3
 

3100000  , 1397 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساحتمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 5/97/78 مورخه 1397/06/27 به صورت دو طبقه بر روي کرسی با یک 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 310.09 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس حسین یگانه ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

 : مرحله به شرح زیر می باشد
. اضافه بنا  در طبقه همکف به مساحت 1.76 مترمربع -1

. اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 1.76 مترمربع - 2
. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 49.42 مترمربع - 3

. تبدیل فضاي پیلوت به بناي مفید مسکونی به مساحت 1.60 مترمربع - 4
الزم به توضیح است که راه پله هاي روباز با مساحت کل 7.72 مترمربع در زیربناي همکف 
منظور شده ولی به عنوان تخلف ساختمانی محسوب نگردید . برابر خط پروژه شماره 521 
پیوست عقب نشینی ندارد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود 
. حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

32
3

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 44.82 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 

پنجم، هر یک به مساحت 58.26 مترمربع، تبدیل راه پله به بناي مفیذپد به مساحت 
15.8 مترمربع، عدم رعایت عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 33.6 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 3,238,368,000(سه میلیارد و  دویست و  سی و  هشت میلیون و  
سیصد و  شصت و  هشت هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 385.52  2.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/09/02 5/99/9700 تجدید 
نظر

کوي بیانی 
- کوچه نهم

5-1-10150-16-1-0-0 32
4

در خصوص تراکم اعطایی به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ 
جریمه با ضریب 0.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 483,033,600(چهارصد و  هشتاد و  

سه میلیون و  سی و  سه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 287.52  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید با احترام حسب  دستور و پرونده ارجاع شده از واحد تخلفات ساختمانی و با عنایت به 
تصمیم شماره 5/98/8265 مورخه 28/10/1398 کمیسیون ماده صد ، مجدداً در مورخه 
1399/01/20 به صورت غیابی از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/97/43 مورخه 1397/04/23 به صورت 5.5 طبقه با 10 واحد 
مسکونی و با زیربناي کل 1568.10 مترمربع می باشد . عملیات ساختمانی در مرحله اتمام 
سفت کاري و آغاز نازك کاري می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر 
آقاي مهندس حسین یگانه ، تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر 

: گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 44.82 مترمربع به صورت پیلوت - 1

اضافه بنا به مساحت 58.26 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا پنجم جمعاً به مساحت  - 2
. 291.3مترمربع

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت 3.16 مترمربع در هر  - 3
. یک از طبقات اول تا پنجم جمعا به مساحت 15.80 مترمربع

. عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه پنجم به مساحت 33.60 مترمربع - 4
. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 287.52 مترمربع - 5

سطح اشغال مجاز همکف بر اساس پروانه صادره 59.3 درصد و سطح اشغال اجرا شده 73 
درصد می باشد . الزم به ذکر است که درب ملک بسته بود و امکان بازدید از داخل ملک 
وجود نداشته و تخلفات اعالم شده بر اساس نقشه هاي ارائه شده از سوي متقاضی صورت 
گرفته است . راه پله به بام و طبقه زیرشیروانی در نقشه هان شان داده نشده و تعداد 
واحدهاي مسکونی مشخص نمی باشد و گزارش حاضر با فرض احداث 5 طبقه تیپ و هر 
طبقه دو واحد و نیز احداث راه پله به بام و زیرشیروانی برابر مندرجات پروانه  تنظیم 
میگردد که در صورت ارائه مدارك در مراحل بعدي قابل بررسی مجدد خواهد بود . ضمناً با 
عنایت به شکایت همسایه به دلیل عدم رعایت درز انقطاع ، تخلفات ملک مذکور یکبار در 
مورخه 1398/06/13 و در مرحله سقف اول به صورت غیابی گزارش شده بود که گردش کار 
آن در سیستم سرا موجود می باشد . ساختمان عقب ساز می باشد و عقب نشینی در مراحل 
بعدي و پس از اجراي دیوار محوطه قابل بررسی خواهد بود . درز انقطاع در ضلع شرقی ملک 
در کنار ستونهاي مختلف بین 5 تا 9 سانتیمتر متغییر می باشد . شکایت مالک ملک مجاور ( 
آقاي انزابی پور ) در خصوص عدم رعایت درز انقطاع و عدم رعایت حقوق ملک مجاور و 
احداث کنسول پیوست پرونده می باشد . الزم به توضیح است که کنسول احداثی به سمت 
معبر نبوده و در فضاي حیاط می باشد . همچنین مهندس ناظر ساختمان تاکنون گزارشی در 
خصوص  تخلف ملک به شهرداري ارائه نکرده است . در صورت ارائه نقشه برداري در مراحل 
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بعدي کلیه مساحتها و متراژها و پارکینگ ها قابل بررسی مجدد خواهد بود .  نقشه هاي 
معماري اصالحی تاکنون ارائه نشده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور 

#####تقدیم می گردد .ن-1399/01/20
با احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8572 مورخه 1399/02/22 کمیسیون اعالم می 
دارد که با عنایت به نقشه هاي موجود در پرونده ساختمانی ، حداکثر ارتفاع ساختمان 22 
متر از سطح زمین می باشد و بر اساس ضوابط می بایست از اضالع مجاور حداقل به میزان 
نیم درصد ارتفاع ساختمان معادل 11 سانتیمتر درز انقطاع رعایت گردد که در عمل و در 
ضلع شرقی ساختمان که شاکی دارد این مقدار به میزان 5 تا 9 سانتیمتر متغیر می باشد . 
لذا با توجه به موارد فوق از نظر اینجانب درز انقطاع در مجاورت ضلع شرقی ساختمان فوق 

#رعایت نمی گردد.ن-99/05/02
با توجه به اینکه تراکم اعطایی مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون شهرداریها 

نمیگردد لذا قابلیت طرح و بررسی در کمیسیون را ندارد.
ردتخلف 119.96  0

 
3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/12/11 5/99/9701 بدوي بلوار امام - 

فرشته - 
بهار 10

5-1-10161-12-1-0-0 32
5

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 2رابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 353,808,000(سیصد و  پنجاه و  سه میلیون و  هشتصد و  هشت 
هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 52.65  2
 

3360000  , 1399 عدم رعایت سطح اشغال 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 بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/99/9 تاریخ 99/02/25  به صورت 4 طبقه مسکونی میباشد...که گزارش خالف  بر 
اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس مرتضی رحیمی  به شرح ذیل 

:تقدیم میگردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.17 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 12.37 متر مربع در هر طبقه جمعا به مساحت .2
 49.48 متر مربع

 مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه (تبصره 7) به مساحت 119.96 متر مربع.3
تبدیل بخشی از زیرشیروانی به مسکونی به مساحت 42.68  متر مربع  و توسعه .4

زیرشیروانی به مساحت 58.84 متر مربع  دوبلکس و منظم با طبقه چهارم  به صورت نیم 
  طبقه مازاد مسکونی (طبقه چهارم و  نیم طبقه مازاد  به صورت یک واحد مسکونی  میباشد)

بر اساس ضوابط پارکینگ مسکونی تامین میگردد( 4 واحد پارکینگ داراي تزاحم داخلی 
یک به یک میباشد و دو واحد  پارکینگ مستقل میباشد)...بعد از کف سازي در خصوص 
جانمایی پارکینگ اظهار نظر میگردد..در صورت مغایرت در زمان پایانکار در نقشه هاي 
تاییدي نظام کلیه متراژها قابل بررسی خواهد بود.عقب نشینی در زمان اجرا رعایت گردیده 

#است.....مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد./ك
#############################################################
#############################################################
############################################################
با توجه به درخواست متقاضی و بررسی مجدد نقشه هاي ساختمانی در خصوص بند 3 راي 
کمیسیون بدوي به مساحت 20.76 متر مربع به صورت راه پله به  به بام بوده  که در زمان 
صدور پروانه ساختمانی نیز این مساحت به صورت راه پله  دسترسی به بام در نظر گرفته 
شده است و هیچگونه دسترسی  به طبقه مازاد مسکونی نداشته  که با  عنایت به این موضوع 
مساحت طبقه مازاد 80.76 متر مربع میباشد و گزارش در تحلیل ساختمانی نیز اصالح 

(1400/01/10).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  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  2,015,949,600(دو میلیارد و  پانزده میلیون و  
نهصد و  چهل و  نه هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد.  

جریمه 266.66  2.25
 

3360000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/08/26 5/99/9708 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی - 
گوچه بهار 

12

5-1-10159-14-1-0-0 32
6

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به ...
شماره 5/98/98 در تاریخ 98/04/30 با زیربناي کل 834.86 مترمربع می باشد...که گزارش 
خالف بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس مرتضی رحیمی برندق با 

:زیربناي کل 1009.56 مترمربع  به شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 28.35 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  به مساحت 134.66 متر مربع.2
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 2.56 متر مربع.3

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 89.40 متر مربع.4
اضافه بنا در زیرشیروانی به مساحت 11.69 مترمربع.5

مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر1399/07/19
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 1,094,133,600(یک میلیارد و  نود و  چهار میلیون و  یکصد و  سی و  
سه هزار و  ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 217.09  1.5
 

3360000  , 1392 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/09/17 5/99/9712 بدوي بلوار الکان 
- شهرك 
مسکن مهر 
- قطعه 70 
- میدان 
اول - کوچه 

مهر 108

5-1-10300-60-1-0-0 32
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان هاي  احداثی مسکن مهر در مرحله بهره برداري ، داراي 
پروانه احداث بنا به شماره  186 مورخه  1388/7/9به صورت 8 بلوك ساختمانی 5.5 طبقه با 
160 واحد مسکونی و با زیربناي کل 15016 مترمربع می باشد ... داراي گواهی عدم خالف به 
شماره 560513 مورخه 1392/7/29با زیربناي کل 15016مترمربع و داراي گواهی پایانکار 
موقت به شماره 573990  مورخه 1392/12/12با زیربناي کل 15016مترمربع می باشد . حالیه 
با  عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر اتحادیه شرکتهاي تعاونی مسکن طرح 
مهر و دفتر فنی پردازش زمین ( نقشه ها فاقد مهر اداره کل راه و شهرسازي می باشند ) 

: تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 110.89 مترمربع - 1

اضافه بنا در طبقات مجموعا به مساحت 106.2مترمربع در هر یک از طبقات اول تا پنجم   - 2
. بمساحت 21.24مترمربع

 بسطح 181.78 متر مربع کاهش بنا در زیر شیروانی دارد - 3
 کسري پارکینگ ندارد  

برابر خط پروژه شماره 523 پیوست عقب نشینی ندارد . حالیه متقاضی درخواست  گواهی  .
پایانکار ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

.الف

32
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حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 452,491,500(چهارصد و  پنجاه و  دو میلیون و  چهارصد و  نود و  یک هزار و  

پانصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 97.31  1.5
 

3100000  , 1399 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/10/22 5/99/9724 بدوي جاده الکان 
- زمینهاي 
دارایی

5-2-10396-17-1-0-0 32
8

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با 
ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  206,987,000(دویست و  شش میلیون و  
نهصد و  هشتاد و  هفت هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 133.54  0.5
 

3100000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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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 بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 154مورخ 
1398/08/20در چهار طبقه 4 واحد مسکونی  با زیر بناي 516.92 متر مربع میباشد . که 
عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
.... توسط مالک ممهور به مهر مهندسحسن یگانه دراي اضافه بنا به شرح زیر میباشد

 اضافه بنا در همکف بسطح 17.35 متر مربع -1
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 79.96 متر مربع (در هر طبقه 19.99 متر مربع )-2
(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 9.08 متر مربع که در هر طبقه بسطح 2.27 متر مربع 

میباشد )
 بسطح 0.74 متر مربع کاهش زیربنا در زیرشیروانی نسبت به پروانه دارد-

الزم بذکر است بسطح 133.54 متر مربع مازاد بر تراکم تبصره 7 بند 19 کمیسیون ماده 5 
دارد که در صورت تخلف ساختمانی بیش از 5% کلیه مازاد بر تراکم به کمیسیون ماده 100 به 

 .. عنوان تخلف گزارش میگردد
رعایت پارکینگ براي واحدهاي مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما  

 . در زمان پایانکار مجددا قابل بررسی میباشد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 

میگردد . الف

32
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با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مالک را از 
بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 3 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 1,606,348,800(یک میلیارد و  ششصد و  شش میلیون و  سیصد و  
چهل و  هشت هزار و  هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 159.36  3
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/11/25 5/99/9730 بدوي بلوار باهنر 
- اراضی 
دادگستري 
- قطعه 70

5-1-10072-22-1-0-0 32
9

درخصوص تراکم اعطایی با توجه به اینکه مشمول هیچ یک از تباصر ماده صد قانون 
شهرداریها نمی باشد لذا غیر قابل طرح بوده و به رد آن اظهارنظر میگردد.

ردتخلف 162.3  0
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه
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09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/194 مورخه 1398/12/11 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت 
با 4 واحد مسکونی و با زیربناي کل 507.30 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس رامین واله تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 24.64 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ و  - 1

. انباري
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 133.40 مترمربع ( هر طبقه 33.35  - 2

.مترمربع )
تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا چهارم جمعاً به  - 3

.مساحت 1.32 مترمربع (هر طبقه 0.33 مترمربع که از این مقدار به مساحت )
. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 162.30 مترمربع - 4

سطح اشغال استفاده شده در همکف 78.97 درصد می باشد . در طبقه زیر شیروانی به 
مساحت 30.63 مترمربع کاهش بنا دارد . سه واحد انباي در زیرشیروانی حذف و در همکف 
تامین شده است . تعداد 4 واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می گردد . عرض 
دربهاي ماشین رو در همکف افزایش یاقته و بر این اساس پارکینگ حاشیه اي تامین نمی 
گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد. هر گونه مغایرت در زمان 
پایانکار قابل بررسی خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را 

#دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.ن
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 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي و با اصالح متراژ  
باستناد تبصره 2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی 
ساختمان (تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 2,240,350(دو میلیون و  دویست و 

 چهل هزار و  سیصد و  پنجاه) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 64.01  0.5
 

70000  , 1358 احداث کنسول غیر مجاز به 
شارع

1399/09/09 5/99/9740 تجدید 
نظر

چهاراه 
بصیري 
-سمت 
راست 
-نبش  
کوچه 
آزادگان

5-1-10025-77-1-0-0 33
0

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 ، در خصوص یکباب مغازه 
بمساحت 11.30 مترمربع با قدمت سال 1358 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 158450  مورخ 1399.08.17(ثبت اتوماسیون اداري 

شهرداري مرکزي رشت) ارزش سرقفلی به مبلغ 16.950.000 ریال برآورد گردید  ؛ لذا 
ضمن نقض راي بدوي مستندا به تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به 

پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 3,390,000(سه میلیون و  سیصد و  نود هزار 
) ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 11.3  0
 

70000  , 1358 احداث مغازه بدون مجوز 1399/09/09 5/99/9740 تجدید 
نظر

چهاراه 
بصیري 
-سمت 
راست 
-نبش  
کوچه 
آزادگان

5-1-10025-77-1-0-0 33
0

در خصوص اعتراض نسبت به راي صادره کمیسیون بدوي  ؛ با عنایت به محتویات 
پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض ، نظر به بازدید میدانی صورت گرفته توسط 
اعضا ، 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 425,880(چهارصد و  بیست و  پنج هزار و  
هشتصد و  هشتاد) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 60.84  0.1
 

70000  , 1358 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

25.66  0
 

70000  , 1358 عدم رعایت عقب نشینی

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 62.26مترمربع بصورت یک  

واحد مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت1358/08/28
به استناد فیش برق ارائه شده از سوي مالک سال باپوشش صددرصدزمین به شرح ذیل 

/...اقدام نموده است
همکف  بمساحت 62.26مترمربع شامل یک باب مغازه تجاري بمساحت11.30مترمربع به -1
انضمام راه پله و راه رو بمساحت6.43جهت دسترسی به طبقه اول با قدمت 1358/08/28کآل 
خارج از تراکم به انضمام سه باب مغازه تجاري به مساحت44.53متر مربع کآل خارج از تراکم 

/... با قدمت سال جاري اقدام نموده اند
طبقه اول شامل یک واحد مسکونی به مساحت 62.43مترمربع که از این مقدار -2

/... بمساحت0.17مترمربع بصورت کنسول روبه شارع عام میباشد
/...داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-3

/...داخل تراکم  بمساحت60.84مترمربع.../خارج از تراکم بمساحت63.84مترمربع-4
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  

بمساحت25.66مترمربع از اعیان داراي عقب نشینی میباشد.الزم بذکر مقادیر فوق براساس 
نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندس رامین واله به شماره نظام 

11/610/00019مورد بررسی ولحاظ گردیده است....ضمنا داراي راي بدوي به 
شماره5/98/7989مورخه1398/09/03 قلع بنا میباشد....برابر تصمیم کمسیون محترم به 
شماره5/99/8419مورخه1399/02/16مورد بررسی ولحاظ گردید.../مراتب جهت هرگونه 

/اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 همزمان ساز،احداث سرویس بهداشتی و سایبان در حیاط 
 با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان بمبلغ 17,121,759(هفده میلیون و  
یکصد و  بیست و  یک هزار و  هفتصد و  پنجاه و  نه) ریال جریمه در حق شهرداري 

محکوم مینماید.

جریمه 45.03  1.5
 

55000  , 1369
 , 1386

بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/23 5/99/9743 بدوي کوي بیانی 
- خیابان 
دوازدهم 
-ك 

ا...اکبر-کوچ
ه شهید 
بخشی پور 
سمت راست 

پالك21

5-1-10146-54-1-0-0 33
1

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده بر اساس سند ارائه شده توسط متقاضی به صورت  ششدانگ یک 
باب خانه و محوطه به مساحت 164.26 مترمربع قطعه 13 تفکیکی می باشد . در وضع موجود 
برابر نقشه برداري ارائه شده به مساحت 174.23 مترمربع مشتمل بر یک باب ساختمان 
مسکونی ویالیی و سایبان و سرویس بهداشتی در حیاط می باشد . از بابت احداث 96 
مترمربع بناي مسکونی داراي بالمانع به شماره  2/33/810 مورخه  85/01/31 می باشد . 
حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر 

 : گزارش می گردد
اضافه بناي مسکونی در طبقه همکف به مساحت 21.45 مترمربع با قدمت سال 1369 به  - 1

.صورت همزمانساز
. احداث سرویس بهداشتی در حیاط به مساحت 2.32 مترمربع با قدمت سال 1386 - 2

احداث سایبان در حیاط به مساحت 21.26 مترمربع با اسکلت فلزي به منظور استفاده به  - 3
. عنوان پارکینگ با قدمت سال 1386

کل تخلفات ساختمانی صورت گرفته خارج از تراکم می باشند . سطح اشغال استفاده شده 
در همکف با احتساب سایبان و سرویس بهداشتی احداثی در حیاط 80.94 درصد می باشد . 
برابر خط پروژه شماره 511 پیوست به مساحت تقریبی 5.12 مترمربع در تعریض معبر 10 
متري در حد جنوب واقع می گردد که ازاین مقدار به مساحت حدود 1.50 مترمربع از اعیان 
سرویس بهداشتی و به مساحت حدود 3.62 مترمربع از عرصه در تعریض می باشد . 

واقع می گردد . حالیه  R121 باقیمانده ملک به استناد  طرح تفصیلی شهر رشت در کد پهنه
متقاضی درخواست پاسخ استعالم عدم مسیر دفترخانه را دارند . مراتب جهت صدور دستور 

#مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن

33
1

با توجه به محتویات پرونده و مداقّه به اعتراض مالک ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه 
اعتراض مدللی که موجبات نقض یا اصالح راي بدوي باشد اقامه ننموده با رد 

تجدیدنظرخواهی راي بدوي متضمّن پرداخت جریمه نقدي به مبلغ 183,808,800
(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در این بند 

عینا تأیید می گردد .

جریمه 109.41  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/09/08 5/99/9750 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- کوچه 
عباس 
چوکام - 
کوچه سایه 

2

5-2-10427-27-1-0-0 33
2

ضمنا در خصوص 1 باب کسري پارکینگ ، با توجه به گزارش کارشناس شهرداري و 
جریمه سایبان ، ضمن نقض راي بدوي ، موضوع کسري پارکینگ منتفی میگردد .

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 425,124,000
(چهارصد و  بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال در این بند 

عینا تأیید می گردد .

جریمه 84.35  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/08 5/99/9750 تجدید 
نظر

جاده الکان 
- کوچه 
عباس 
چوکام - 
کوچه سایه 

2

5-2-10427-27-1-0-0 33
2

با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن و با 
عنایت به نامه شماره 170742 مورخ 99/9/2 مالک مبنی بر اخذ رضایت نامه ثبتی از 
مالکین مشاع ، 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 
53,020,800(پنجاه و  سه میلیون و  بیست هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 10.52  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
176/30 مترمربع بوده و داراي پروانه ساختمانی به شماره  5/98/110  مورخه 1398/05/09 با 
.زیربناي 516.31 مترمربع بوده که داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل میباشد

تبدیل سه واحد به چهار واحد (طبقات سوم و جهارم از یک واحد به دو واحد مجزا) -1
اضافه بنا در همکف به مساحت  22/78 مترمربع که با کنسول سمت حیاط جنوبی (  -2
حیاط اصلی) به مساحت 10.52 مترمربع   به جهت تامین پارکینگ بصورت همزمان ساز و 
بتنی اجا گردیده که در صورت تخریب داراي یک  کسري پارکینگ خواهد بود و سایه بان در 
سمت شمالی تخریب گردیده است و حالیه  4 باب پارکینگ  تامین گردیده است و فاقد 

 کسري پارکینگ میباشد.  و اضافه بنا پیلوت به مساحت 12.26
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در هر طبقه 17.06 مترمربع و جمعا به مساحت  68.24 -3

 مترمربع
اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 3.85 مترمربع  که از این مقدار  و اضافه بناي  -4

 انباري مشمول تراکم به مساحت 2.53 مترمربع
 بابت تراکم اعطایی به مساحت 109.41 مترمربع -5

در خصوص رعایت عقب نشینی و  کسري پارکینگ مجددادر زمان پایان کار مورد بررسی 
.قرار خواهد گرفت

بازگشت به تصمیم کمیسیون محترم به شماره  5/99/9562  مورخه 1399/08/11 کسري 
.پارکینگ اصالح گردید

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه ، مبنی بر تبدیل 
مسکونی به تجاري(آرایشگاه زنانه)، به منظور تعیین ارزش سرقفلی وفق مقررات قرار 

ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستري صادر و پس از وصول نظریه تکمیلی 
کارشناسی به شماره 164170مورخ 99/8/24  ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
مبنی  تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 482.400.000ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از 
قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 96,480,000

(نود و  شش میلیون و  چهارصد و  هشتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 60.3  0
 

1200000  , 1387 تبدیل واحد مسکونی به تجاري 1399/09/12 5/99/9752 بدوي دروازه 
الکان - 
کوچه 
چوکام - خ 
آزادگان-آزا

دگان 8

5-2-10415-27-1-0-0 33
3

توضیحات بازدید احتراما با توجه به مکان ارائه شده اعیان احداثی به صورت نسقی به مساحت عرصه 100.8 
مترمربع میباشد..از بابت اعیان احداثی داراي راي کمیسیون ماده صد بشماره 13307 مورخ 
1386/8/7 مبنی بر جریمه براي دو واحد مغاز و یک واحد مسکونی سوییت در همکف و یک 
طبقه مسکونی بر روي همکف را دارد که پس از آن .مالک بدون مجوز اقدام به تبدیل 
سوییت به تجاري و اضافه نمودن آن به یک باب مغازه را نموده اند که بصورت سالن 

 آرایشگاه زنانه مورد استفاده قرار میگیرد

به مساحت تقریبی 18.10 مترمربع از اعیان در هر طبقه در تعریض  کوچه هاي 10و6  متري  -
قرار دارد  مراتب .جهت اقدامات بعدي تقدیم میگردد... کاربري ملک مسکونی بوده و سال 

.. وقوع تخلف 1387 میباشد
لزم بذکر است تخلف جدید صورت گرفته تبدیل واحد مسکونی در همکف و تجاري 
.. بمساحت 60.3 متر مربع که  مورد استفاده بصورت سالن آرایشگاه زنانه میباشد

مراتب جهت دستور تقدیم میگردد .الف
لزم بذکر است ملک مذکور داراي نظریه کارشناسی رسمی دادگستري مبنی ذبر تعیین 

.. ارزش سرقفل میباشد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/98/8223 مورخ 1398/10/25 اعالم میدارد گزارش 
 فوق بروزرسانی گردید

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 یک برابر ارزش معامالتی 
ساختمان بمبلغ 97,272,000(نود و  هفت میلیون و  دویست و  هفتاد و  دو هزار ) 

ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 28.95  1
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/24 5/99/9763 بدوي بلوار باهنر 
- ستاد 
اجرایی 
فرمان امام 
خمینی

5-1-10208-12-1-0-0 33
4

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله اتمام  سفت کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/98/155 تاریخ 1398/08/23 با زیربناي کل 1138.46 مترمربع می 
باشد... برابر نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس رضا صمیمی شارمی  
زیربناي کل بناي احداثی 1164.18 مترمربع می باشد که گزارش خالف کمتر از 5 درصد  به 

:شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.93 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 25.02 متر مربع.2
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4طبقه بر روي پیلوت در هشت واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد... ضمنا در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی 
مجدد خواهد بود... ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد 

#بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

در خصوص تخلف ساختمانی موضوع گزارش شهرداري منطقه، مبنی بر احداث تبدیل 
پیلوت به یک باب مغازه، 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-168585 مورخ 99/08/29 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز 
گردیده و داللت بر تعیین ارزش سرقفلی به مبلغ 320،000،000 ریال، به استناد تبصره 
4 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به 

مبلغ 64,000,000(شصت و  چهار میلیون ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 28.1  0
 

3100000  , 1399 تبدیل غیر مجاز 1399/09/12 5/99/9766 بدوي جاده الکان 
- زمینهاي 
اداره 
برق-روبرو
ي دانشگاه

5-2-10112-7-1-0-0 33
5

در خصوص اضافه بناي همکف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به 
اخذ جریمه با ضریب 1.5برابر ارزش معامالتی به مبلغ 1,627,500(یک میلیون و  

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

جریمه 35.  1.5
 

3100000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري ، داراي پروانه احداث بنا 
به شماره 93 مورخه  96/12/24 به صورت یک طبقه بر روي پیلوت با یک واحد مسکونی و با 
زیربناي کل 313.96 مترمربع می باشد . از بابت تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح (1
.اضافه بنا در همکف به مساحت 1.13 متر مربع ...2.اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 13.58 
متر مربع ...3.کاهش راه پله و اضافه به بناي مفید مسکونی به مساحت 0.82 متر مربع ) 
داراي رأي جریمه از کمیسیون بدوي ماده صد به شماره 5/97/6807 مورخه 1397/11/06 و 
سوابق در واحد تخلفات ساختمانی بوده و داراي گواهی عدم خالف به شماره 699273 

مورخه 1397/12/15 می باشد . حالیه با عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي 
: مهندس محمد ابومسعود کیابانی تخلفات ساختمانی جدید به شرح زیر گزارش می گردد

. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 0.35 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1
 . تبدیل بخشی از پیلوت به یکباب مغازه به مساحت 28.10 مترمربع - 2

نماي غربی ساختمان ایزوگام براق کار شده که تا قبل از صدور پایانکار باید اصالح گردد . 
نقشه هاي معماري اصالحی تاکنون ارائه نشده است . دو واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف 
تامین می گردد . یکباب انباري به مساحت 20.06 مترمربع و یک دهنه سرویس بهداشتی به 
مساحت 4 مترمربع در پیلوت احداث شده است که در حد 35 درصد همکف می باشد . الزم 
به ذکر است که مقدار 12.09 مترمربع سایه کنسول در طبقه همکف در کاربریها به عنوان 
زیربنا وارد شده و لی چون در همکف استفاده نمی گردد بعنوان تخلف ساختمانی محسوب 
نگردید . در طبقه اول به میزان 0.01 مترمربع کاهش بنا نسبت به عدم خالف دارد . همچنین 
مساحت راه پله به بام به میزان 1.51 مترمربع بیشتر از گواهی عدم خالف صادره می باشد 
لیکن نسبت به پروانه ساختمانی به میزان 2.01 مترمربع کاهش یافته است .حالیه  متقاضی 
درخواست گواهی پایانکار ساختمانی را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور 

#تقدیم می گردد .ن

33
5

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي  بابت اضافه بناي همکف و طبقات با 
عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر چند راي اصداري 
فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به موقعیت مکانی و 
موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2 ماده صد از 
قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2  به 1.5 برابر ارزش 

معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  369,381,600(سیصد و  شصت و  نه میلیون و  
سیصد و  هشتاد و  یک هزار و  ششصد) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 73.29  1.5
 

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

کاربري مربوطه

1399/09/12 5/99/9769 تجدید 
نظر

ج تهران - 
زمینهاي 
جانبازان

5-1-10264-26-1-0-0 33
6

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري  داراي پروانه  
احداث بنا  شماره 5/97/51  در تاریخ 1397/05/16 می باشد..... داراي سوابق راي کمیسیون 
تجدیدنظر  شماره 5/99/8691 تاریخ 1399/02/29 مبنی بر جریمه می باشد که برابر نقشه 
برداري ارائه شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه زیربناي کل 640.90 مترمربع که در 
زمان تنظیم گزاش در مرحله ارسال به کمیسیون مقدار اضافه بنا در طبقات 1 الی 4  مساحت 
24.43 مترمربع ذکر شده که اشتباه عددي بوده و مساحت تخلف 24.43 مترمربع مربوط به 
هر طبقه می باشد و اضافه بنا صحیح طبقات 1 الی 4 به مساحت 97.72 مترمربع  می باشد 
که داراي مابه تفاوت نسبت به راي صادره به  مساحت  73.29 مترمربع به صورت همزمان 
ساز می باشد (همچنین در مورد تبدیل غیر مجاز به مغازه مالک نسبت به تخریب مغازه 
اقدام نموده است)...ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد 

بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/06/29

33
6

در خصوص اعتراض مالک نسبت به راي بدوي به شماره فوق الذکر بابت اضافه بناي 
همکف و طبقات، با عنایت به محتویات پرونده، مدارك و مستندات ابرازي معترض، هر 
چند راي اصداري فوق الذکر طبق موازین قانونی صادر گردیده است، اما با توجه به 

موقعیت مکانی و موارد اعالمی معترض در الیحه اعتراض با ملحوظ قرار دادن تبصره 2
 ماده صد از قانون شهرداري ضمن تخفیف و تقلیل ضریب جریمه از  2 به  1 برابر 

ارزش معامالتی، راي به اخذ جریمه به مبلغ  5,836,219,200(پنج میلیارد و  هشتصد 
و  سی و  شش میلیون و  دویست و  نوزده هزار و  دویست) ریال صادر و اعالم می 

دارد.  

جریمه 1736.97  1
 

3360000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/12 5/99/9770 تجدید 
نظر

مسکن 
مهر-فاز 2

5-1-10642-2-1-0-0 33
7

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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

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

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث میباشد که عملیات ساختمانی درحد 
سفت کاري و براي آن پروانه به شماره  2در تاریخ90/1/14  و گواهی عدم خالف شماره 

561105 تاریخ 1395/01/21 با زیربناي کل 96370.75 مترمربع می باشد و برابر نقشه برداري 
ممهور به مهر مهندس چمنی زیربناي کل پس از اتمام عملیات ساختمانی براي 32 بلوك با 
960 واحد مسکونی و سالن اجتماعات برابر 98107.73 مترمربع می باشد که داراي زیربناي 
تخلف کمتر از 5 درصد  با توجه به اجراي پالن معماري پروانه و شرایط اجرایی نازك کاري به 

: شرح ذیل می باشد
همکف 171.41 1

طبقه اول 2.306.05
طبقه دو الی پنجم هر طبقه 289.6 مترمربع با زیربناي مجموع 1158.40 مترمربع.3

 زیرشیروانی به مساحت 101.12 مترمربع.4
مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد./ر1399/07/16

33
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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 (در خصوص مساحت 71/65 متر 
مربع) توسط کارشناس رسمی دادگستري طی نظریه شماره 151307 مورخ 99/8/7 
ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز به مبلغ 10.750.000.000 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 2,150,000,000(دو میلیارد و  یکصد و  پنجاه میلیون ) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می نماید . ضمنا در خصوص عدم رعایت عرض حیاط خلوت به 
مساحت 15/06 متر مربع ، با توجه به اینکه مالک نسبت به راي صادره اعتراض مدللی 
که اساس حکم و مبانی استدالل آن را مخدوش نماید اقامه ننموده و نظر به اینکه 

دالیل مستدلی توسط مالک ارائه نشده و راي بدوي در این قسمت از راي درخور نقص 
نبوده و عینا تایید می نماید .

جریمه 86.71  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز 1399/09/15 5/99/9777 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی - 
ك هفتم

5-1-10131-109-1-0-0 33
8

برابر بند 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي 
به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ  242,155,200(دویست و 
 چهل و  دو میلیون و  یکصد و  پنجاه و  پنج هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 144.14  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 2 برابر ارزش معامالتی ساختمان به مبلغ 
1,370,140,800(یک میلیارد و  سیصد و  هفتاد میلیون و  یکصد و  چهل هزار و  

هشتصد) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 203.89  2
 

3360000  , 1398 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/09/15 5/99/9777 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی - 
ك هفتم

5-1-10131-109-1-0-0 33
8

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 336,000,000(سیصد و  سی و  شش 

میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله اتمام اسکلت داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/98/103 مورخه 1398/04/05 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت 
با 7 واحد مسکونی و با زیربناي کل 865.89 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري 
ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس کامبیز هاللی تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 35.38 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ -1

تبدیل بخشی از پیلوت به دوباب مغازه جمعاً به مساحت 86.71 مترمربع با ارتفاع حدود  - 2
3.20 متر ( مغازه شماره 1 به مساحت 43.56 مترمربع و مغازه شماره 2 به مساحت 43.15 

.مترمربع )
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 134.04 مترمربع ( هر طبقه به  - 3

.مساحت 33.51 مترمربع )
احداث کنسول غیر مجاز به سمت معبر به مساحت 6.47 مترمربع در هر یک از طبقات  - 4

. دوم تا چهارم جمعاً به مساحت 19.41 مترمربع
. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 144.14 - 5

. داراي دو واحد کسري پارکینگ تجاري می باشد - 6
. عدم رعایت عرض حیاط خلوت به مساحت 15.06 مترمربع - 7

سطح اشغال استفاده شده در همکف حدود 81 درصد می باشد . مساحت بنا در طبقه زیر 
شیروانی به میزان 36.99 مترمربع کاهش یافته است . تعداد واحد هاي مسکونی از 7 واحد 
به 4 واحد مسکونی تقلیل یافته است . الزم به ذکر است که دیوارچینی هنوز انجام نشده و 
گزارش حاضر بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط متقاضی تنظیم گردید ، لذا مسئولیت 
هر گونه تغییر در تعداد واحدها در آینده بر عهده متقاضی می باشد .  تعداد 5 واحد 

پارکینگ در همکف تامین میگردد (پارکینگ هاي شماره 1 و 5 با تزاحم یک به یک و هر دو 
پارکینگ براي یک واحد مسکونی می باشند) . ارتفاع پیلوت و پارکینگ حدود 3.20 متر می 
باشد که تا قبل از صدور پایانکار باید با سقف کاذب به 2.40 متر برسد . برابر خط پروژه 
شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته است . بخشی از 
خیاط خلوت در طبقه همکف حذف و به بناي تجاري تبدیل شده است . حالیه متقاضی 
درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم میگردد ن-98/11/01

33
8

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

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 143,791,200(یکصد و  
چهل و  سه میلیون و  هفتصد و  نود و  یک هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري 

راي صادر میگردد.

جریمه 28.53  1.5
 

3360000  , 1397 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/09/16 5/99/9782 تجدید 
نظر

بلوار امام - 
دکتر رسا

5-1-10273-48-1-0-0 33
9

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل  آمده ساختمان احداثی در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 5/97/63 مورخه 1397/06/06 به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت با 9 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 1097.66 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
: شده تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد

.اضافه بنا در همکف به مساحت 0.74 مترمربع به صورت پیلوت وپارکینگ - 1
. عدم رعایت دو متر عقب سازي در طبقه سوم به مساحت 27.79 مترمربع -2

در طبقات اول و دوم هر طبقه به میزان 2.86 مترمربع کاهش بنا دارد . همچنین مساحت بنا 
در طبقه زیر شیروانی به میزان 3.70 مترمربع کاهش یافته است . نقشه هاي معماري 
اصالحی تاکنون ارائه نشده است  . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار هر گونه 
مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست به مساحت 
تقریبی 1.96مترمربع از عرصه مشاعی در حد جنوب غربی در تعریض معابر واقع می گردد . 
همچنین به مساحت تقریبی 0.54 مترمربع از عرصه مشاعی در حد جنوب شرقی در حریم 
خطوط انتقال برق واقع می گردد . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را 

#دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن
با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات مالک و مؤثر بودن آن و با 
عنایت به نامه شماره 170742 مورخ 99/9/2 مالک مبنی بر اخذ رضایت نامه ثبتی از 
مالکین مشاع ، 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 
53,020,800(پنجاه و  سه میلیون و  بیست هزار و  هشتصد)  ریال در حق شهرداري 

صادر و اعالم می گردد .

جریمه 10.52  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/09/15 5/99/9785 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

جاده الکان 
- کوچه 
عباس 
چوکام - 
کوچه سایه 

2

5-2-10427-27-1-0-0 340

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 183,808,800
(یکصد و  هشتاد و  سه میلیون و  هشتصد و  هشت هزار و  هشتصد) ریال در این بند 

عینا تأیید می گردد .

جریمه 109.41  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/09/15 5/99/9785 اصالح
ي 
تجدیدن
ظر

جاده الکان 
- کوچه 
عباس 
چوکام - 
کوچه سایه 

2

5-2-10427-27-1-0-0 340

ضمنا در خصوص 1 باب کسري پارکینگ ، با توجه به گزارش کارشناس شهرداري و 
جریمه سایبان ، ضمن نقض راي بدوي ، موضوع کسري پارکینگ منتفی میگردد .

ردتخلف 25  0
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

نظر به اینکه در صدور راي شماره 5/99/9750 مورخ 1399/09/08 صادره از ناحیه این 
کمیسیون در خصوص افزایش تعداد واحدها از 3 واحد به 4 واحد هیچ راي و یا 
تصمیمی از سوي کمیسیون تجدیدنظر صادر نگردیده فلذا مراتب اعالم اشتباه و 
درخواست از سوي ذینفع اعالم شده لذا با وحدت مالك از ماده 309 قانون آیین 
دادرسی مدنی 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 راي 
صادر و  تصحیح می نماید ، ضمنا تسلیم رونوشت راي اصلی بدون راي اصالحی 

ممنوع می باشد .

ردتخلف 1  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

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 425,124,000
(چهارصد و  بیست و  پنج میلیون و  یکصد و  بیست و  چهار هزار ) ریال در این بند 

عینا تأیید می گردد .

جریمه 84.45  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید مکان ارائه شده برابر سند مالکیت بصورت ششدانگ یک قطعه زمین محصور بمساحت 
176/30 مترمربع بوده و داراي پروانه ساختمانی به شماره  5/98/110  مورخه 1398/05/09 با 
.زیربناي 516.31 مترمربع بوده که داراي تخلفات ساختمانی به شرح ذیل میباشد

تبدیل سه واحد به چهار واحد (طبقات سوم و جهارم از یک واحد به دو واحد مجزا) -1
اضافه بنا در همکف به مساحت  22/78 مترمربع که با کنسول سمت حیاط جنوبی (  -2
حیاط اصلی) به مساحت 10.52 مترمربع   به جهت تامین پارکینگ بصورت همزمان ساز و 
بتنی اجا گردیده که در صورت تخریب داراي یک  کسري پارکینگ خواهد بود و سایه بان در 
سمت شمالی تخریب گردیده است و حالیه  4 باب پارکینگ  تامین گردیده است و فاقد 

 کسري پارکینگ میباشد.  و اضافه بنا پیلوت به مساحت 12.26
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم در هر طبقه 17.06 مترمربع و جمعا به مساحت  68.24 -3

 مترمربع
اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت 3.85 مترمربع  که از این مقدار  و اضافه بناي  -4

 انباري مشمول تراکم به مساحت 2.53 مترمربع
 بابت تراکم اعطایی به مساحت 109.41 مترمربع -5

در خصوص رعایت عقب نشینی و  کسري پارکینگ مجددادر زمان پایان کار مورد بررسی 
.قرار خواهد گرفت

بازگشت به تصمیم کمیسیون محترم به شماره  5/99/9562  مورخه 1399/08/11 کسري 
.پارکینگ اصالح گردید

340

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بناي همکف به مساحت 118.6 مترمربع، اضافه بناي طبقات اول تا 

پنجم، جمعاً به مساحت 509.54 مترمربع، که حکایت از صحت موضوع تخلف را دارد 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد، به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي 
به اخذ جریمه با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 4,221,100,800(چهار میلیارد و  
دویست و  بیست و  یک میلیون و  یکصد هزار و  هشتصد) ریال صادر و اعالم می 

دارد.

جریمه 628.14  2
 

3360000  , 1397 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/10 5/99/9786 بدوي بلوار الکان 
- شهرك 
مسکن مهر 
- مهر 34 و 

مهر 35
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 114 در تاریخ 90/05/24  با زیربناي 25789.50 مترمربع می باشد...که گزارش خالف 
بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس عباس پورخشگواري به شرح 

:ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 118.60 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 5 به مساحت 509.54 متر مربع.2
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 5 طبقه بر روي پیلوت در 220 واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی 
مجدد خواهد بود  ... ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی خواهد 

بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/09/06

341

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

84.  0
 

162500  , 1379 عدم رعایت عقب نشینی 1399/09/17 5/99/9791 تجدید 
نظر

بلوار امام - 
بعداز 
مخابرات 
مرکز 6 - 
جنب 
چلوکبابی 
رضا

5-1-10241-97-1-0-0 34
2

باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
170556 مورخ 99/9/2 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 243/000/000 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 48,600,000(چهل و  هشت میلیون و  ششصد هزار ) ریال 

صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 53.42  0
 

162500  , 1379 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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي 
مهندس محمدعلی ابراهیم خانی به صورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت 42.26 
مترمربع مشتمل بر یک باب مغازه خالف ساز با مصالح بلوکی و شناژهاي افقی و عمودي با 
پوشش صد در صد می باشد . قدمت بنا سال 1379 ( تاریخ نصب کنتور برق 1379/12/08 ) و 
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
: تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد

احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 42.26 مترمربع به صورت یک با  -1 
. مغازه

 . احداث بناي بدون مجوز در نیم طبقه اول به مساحت 12 مترمربع به صورت بالکن مغازه - 2

. عدم رعایت عقب نشینی از اعیان به مساحت 0.84 مترمربع - 3
سطح اشغال مجاز همکف در کاربري تجاري همجوار با مسکونی با تراکم متوسط ، 100 در صد 
بوده و سطح اشغال اجرا شده 100 در صد می باشد . از کل اعیانات احداثی به مساحت حدود 
21.85 مترمربع داخل تراکم و به مساحت حدود 32.41 مترمربع خارج از تراکم می باشند . با 
عنایت به قدمت بنا مشمول کسري پارکینگ نمی گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست 
به مساحت حدود 0.84 مترمربع از اعیان احداثی در تعریض معبر 45 متري واقع می گردد . 
باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت به مساحت حدود 21.85 مترمربع در 
کاربري تجاري همجوار با مسکونی با تراکم متوسط واقع شده و به مساحت حدود 19.57 
مترمربع در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع می گردد . الزم به ذکر است که مالک در 
سال 98 بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات مغازه نموده است . ضمناً بالکن احداثی در نقشه 
#ها نشان داده نشده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

34
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شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 9309970903003242 مورخ 93/7/30 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 169956 مورخ 99/9/1 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري ، استحکام و ایستایی ساختمان مورد تایید قرار می گیرد 
، لذا با توجه به تکمیل بودن بنا و موقعیت مکانی 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 1392 نسبت به مساحت 
255 متر مربع بناي موضوع گزارش به مبلغ 988,125,000(نهصد و  هشتاد و  هشت 
میلیون و  یکصد 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 255  1.25
 

3100000  , 1392 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/09/23 5/99/9796 رسیدگ
ي 
 مجدد

جاده 
سنگر- بعد 
از سه راه 
ملکی

5-1-10900-552-1-0-0 34
3

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده ومدارك 
ارائه شده از سوي مالک داراي پروانه نسقی بشماره613مورخه1389/08/23 (روستاي گیله 
پرده سر) بمساحت عرصه185مترمربع که تاکنون عدم خالف ساختمانی در یافت ننموده 
/...اند.داراي اعیان مسکونی بصورت دو طبقه روي پیلوت  به شرح ذیل میباشد

/... همکف  بمساحت 85مترمربع بصورت پیلوت جهت پارکینگ-1
/... طبقه اول و دوم شامل دوواحد مسکونی بمساحت 170مترمربع-2

/...داراي دوواحد پارکینگ مسکونی میباشد-3
/...سطح اشغال مورد استفاده در همکف46درصد-4

برابرطرح تفصیلی در کاربري پارك منطقه اي قراردارد.کآل خارج ازتراکم.../داراي رآ بدوي -5
بشماره رآي5/92/418مورخه1392/12/05وتجدید نظر بشماره رآي5/93/512

مورخه1393/02/16حکم به تخریب بنا میباشد..../ضمنآ داراي رآي دیوان عدالت اداري 
بشماره نامه28092مورخه1393/04/11ضمیمه پرونده میباشد..../مراتب جهت هرگونه اقدام 

/مقتضی تقدیم میگردد..ش

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 باستناد تبصره دو ماده صد قانون 
شهرداریها با ضریب 1.5 برابر و جریمه به مبلغ 532,173,600(پانصد و  سی و  دو 

میلیون و  یکصد و  هفتاد و  سه هزار و  ششصد) ریال عیناً تایید میگردد.

جریمه 105.59  1.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/09/23 5/99/9801 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی(ره)
-خیابان 
باهنر - 
زمینهاي 
دادگستري 
فلکه اول 
انتهاي 

خیابان 18
متري سمت 
 راست

5-1-10075-10-1-0-0 34
4

در خصوص تخلف بابت افزایش واحد(تبدیل دوبلکس به دوواحد مجزا)، نظر به اینکه 
صرف افزایش واحد بدون آنکه افزایش بنایی برخالف مدلول پروانه صورت گرفته باشد 
محقق نگردیده لذا 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
 

3360000  , 1398 افزایش تعداد واحد

درخصوص تراکم اعطایی اعالم شده راي بدوي با جریمه به مبلغ 261,945,600
(دویست و  شصت و  یک میلیون و  نهصد و  چهل و  پنج هزار و  ششصد) ریال عیناً 

تایید میگردد.

جریمه 155.92  0.5
 

3360000  , 1398 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 48 مورخه 1396/09/25 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 3 
واحد مسکونی و با زیربناي کل 503.25 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس رحیم اصالنی تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 20.65 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ - 1
اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 79.20 مترمربع ( هر طبقه 19.80  - 2

. مترمربع )
. اضافه بنا در طبقه زیر شیروانی به مساحت 4.38 مترمربع - 3

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی در طبقات اول تا چهارم جمعاً به  - 4
. مساحت 1.36مترمربع ( هر طبقه 0.34مترمربع )

. تراکم اعطایی زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 155.92 مترمربع - 5
. افزایش تعداد واحدهاي مسکونی از 3 واحد به 4 واحد - 6

برابر خط پروژه شماره 511 پیوست عقب نشینی ندارد . نقشه هاي معماري بنا تغییر یافته 
است . از بابت احداث یک واحد انباري با زیربناي بیش از 5 مترمربع به میزان 0.59 مترمربع 
مشمول پرداخت عوارض درآمدي می باشد . در صورت ارائه نقشه برداري در زمان پایانکار 
کلیه متراژها قابل بررسی مجدد خواهد بود . ضمناً عرض درب نفررو کمتر از حد مجاز می 
باشد که مالک ملزم به اصالح آن تا قبل از صدور پایانکار می باشد و در غیر اینصورت یک 
واحد کسري پارکینگ خواهد داشت . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم  خالف 
#ساختمان را دارند .  مراتب جهت صدور دستور مقتضضی به حضور تقدیم می گردد .ن

34
4

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-154095 مورخ 99/08/11 ثبت 

اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده و داللت بر تأیید استحکام بنا و تعیین ارزش 
سرقفلی به مبلغ 1،471،860،000 ریال، به استناد تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري 
راي به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 294,372,000(دویست و  
نود و  چهار میلیون و  سیصد و  هفتاد و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 56.61  0
 

112500  , 1378 احداث مغازه بدون مجوز 1399/09/19 5/99/9809 بدوي بلوار 
بهشتی - 
نبش کوچه 
مهدیزاده

5-1-10105-36-1-0-0 34
5

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف 
به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

44.  0
 

112500  , 1378 عدم رعایت عقب نشینی 1399/09/19 5/99/9809 بدوي بلوار 
بهشتی - 
نبش کوچه 
مهدیزاده

5-1-10105-36-1-0-0 34
5

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 56.61مترمربع بصورت یک باب 
مغازه تجاري دردودهنه به مساحت56.61مترمربع کآل خارج ازتراکم بانوع اسکلت بلوك 
سیمانی ومصالح بلوکی با قدمت( 1378/11/26به استناد فیش برق ارائه شده از سوي 

/...مالک)سال اقدام نموده است
برابرطرح تفصیلی در کاربري مسکونی قراردارد.ضمنآ برابر خط پروژه بشماره511  

بمساحت0/40مترمربع از اعیان تجاري داراي عقب نشینی میباشد...الزم بذکر بوده مقادیر 
فوق براسا س نقشه برداري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهرمهندس رضا صمیمی 
شارمی به شماره نظام00132-600-11لحاظ گردیده است............./پیرو نامه کمسیون محترم 
بشماره ش ر-168581-1399مورخه1399/08/29الزم بذکر بوده مغازه فوق با توجه به راه 

دسترسی از داخل به یکدیگربصورت یک باب مغازه مورد بهره برداري قرار 
/میگیرد............../مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

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-166884 مورخ 99/08/27 در اتوماسیون 
اداري شهرداري مرکز ثبت گردیده و داللت بر تأیید اصول فنی و بهداشتی و تعیین 
ارزش سرقفلی سه باب مغازه جمعاً به مبلغ 960،000،000 ریال دارد لذا 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 192,000,000(یکصد و  نود و  دو میلیون ) ریال صادر 

و اعالم می نماید.

جریمه 52.27  0
 

3100000  , 1392 تبدیل غیر مجاز 1399/09/19 5/99/9810 رسیدگ
ي 
 مجدد

خیابان 
فرجام 
روبروي 
شهرك 
فرهنگیان 
نبش بن 
بست سوم

5-1-10107-282-1-0-0 34
6

درخصوص یک واحد کسري پارکینگ مسکونی و 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 620,000,000(ششصد و  بیست میلیون ) ریال صادر و اعالم می 
دارد.

جریمه 100  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 84,614,500(هشتاد و  چهار 

میلیون و  ششصد و  چهارده هزار و  پانصد) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 54.59  0.5
 

3100000  , 1392 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/09/19 5/99/9810 رسیدگ
ي 
 مجدد

خیابان 
فرجام 
روبروي 
شهرك 
فرهنگیان 
نبش بن 
بست سوم

5-1-10107-282-1-0-0 34
6

توضیحات بازدید احتراما مکان تعرفه شده داراي پروانه ساختمانی به شماره  21  مورخ  1393/04/16  به 
مساحت کلی 253.75 مترمربع در 2.5 طبقه با اسکلت بتنی بوده ...بر اساس نقشه برداري 
ارائه داده  شده ممهور به مهر مهندس حسین یگانه داراي تخلفات ساختمانی به شرح زیر 

:میباشد
 تبدیل پیلوت به  سه باب مغازه تجاري  به مساحت کلی 52.27 مترمربع .1 
مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه (تبصره 7) به مساحت 54.59 متر مربع.2

داراي سه واحد کسري پارکینگ تجاري و یک واحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد ....  
داراي سوابق در واحد خالف و راي کمیسیون به شماره 5/94/1922  مورخه 94/9/17  

/.میباشد.....مراتب جهت دستور مقتضی به حضور 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 0.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 3,348,000(سه میلیون و  سیصد و  چهل و  هشت هزار )  ریال صادر و اعالم می 

گردد .

جریمه 2.16  0.5
 

3100000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/06 5/99/9812 بدوي بلوار امام - 
روبروي 
شهید 
عباسپور-خ 
بهار -کوچه 

3

5-1-10204-2-1-0-0 34
7

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان  احداثی در مرحله بهره برداري داراي پروانه احداث بنا 
شماره 5/97/104 تاریخ 1397/10/01با زیربناي کل 226.68 مترمربع  می باشد...که گزارش 
:خالف براساس نقشه برداري ممهور به مهر مهندس رامین واله  به شرح ذیل تقدیم می گردد

اضافه بنا در همکف به مساحت 0.44 مربع.1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 2  به مساحت 0.88 متر مربع(اضافه بنا هر طبقه 0.44 مترمربع).2

کاهش زیربناي راه پله و افزایش مساحت مسکونی به مقدار 0.84 مترمربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 2 طبقه بر روي پیلوت در دو واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد  ،  ضمنا در زمان پایانکار ارتفاع پیلوت و متراژها پس 
از کف سازي و نازکاري و هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود. ... مراتب جهت 

#دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر

34
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با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري ، مبنی بر تخلف 
ساختمانی به شرح اضافه بنا در همکف و طبقات  که حکایت از صحت موضوع تخلف 
را دارد مع الوصف به استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با 
ضریب .2 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 272,862,000(دویست و  هفتاد و  دو میلیون و 

 هشتصد و  شصت و  دو هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 44.01  2
 

3100000  , 1399 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/09/22 5/99/9820 بدوي بلوار امام 
خمینی - 
ستاد 
اجرایی 
فرمان امام 
خمینی

5-1-10208-35-1-0-0 34
8

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/99/8 تاریخ1399/02/27 میباشد...که گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه 
:داده شده ممهور به مهر مهندس مرتضی رحیمی برندق به شرح ذیل تقدیم میگردد

اضافه بنا در طبقه اول به مساحت 7.05 متر مربع.1
اضافه بنا در طبقه دوم به مساحت 7.05 متر مربع.2
اضافه بنا در طبقه سوم به مساحت 7.05 متر مربع.3

اضافه بنا در طبقه چهارم  به مساحت 7.05 متر مربع.4
افزایش بنازیر شیرانی بمساحت12.07مترمربع.5

//.خالف صورت گرفته کمتر از 5% زیربنا میباشد و مشمول تبصره 7 نمیگردد.6
به مساحت0.98 مترمربع کاهش سطح راه پله وافزایش آن به زیر بناي ساختمان .7

/...درهرطبقه به مساحت3.92مترمربع در مجموع 4 طبقه )میباشد
ضمنا کلیه متراژها بعد از ارائه نقشه برداري تفکیکی ارائه داده شده در زمان پایانکار قابل 
/بررسی خواهد بود...مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد...ش

34
8

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به 
عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی 
راي به جریمه به مبلغ 336,000,000(سیصد و  سی و  شش میلیون ) ریال صادر 

مینماید.

جریمه 50  2
 

3360000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/09/24 5/99/9823 تجدید 
نظر

کوي بیانی 
- خیابان 
یازدهم 
نرسیده به 
 سوپر میوه

5-1-10146-34-1-0-0 34
9

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 174842  مورخ 1399.09.08  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 9.020.000.000  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 
1,804,000,000(یک میلیارد و  هشتصد و  چهار میلیون ) ریال محکوم و اعالم می 

نماید.  

جریمه 45.1  0
 

3360000  , 1398 تبدیل غیر مجاز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 322,156,800(سیصد و  بیست و  دو میلیون و  یکصد و 
 پنجاه و  شش هزار و  هشتصد)  ریال تائید و استوار میگردد.

جریمه 47.94  2
 

3360000  , 1398 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/09/24 5/99/9823 تجدید 
نظر

کوي بیانی 
- خیابان 
یازدهم 
نرسیده به 
 سوپر میوه

5-1-10146-34-1-0-0 34
9

 با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی ضمن  نقض راي بدوي ،  باستناد تبصره 
2ماده صد قانون شهرداریها بااعمال  ضریب 2.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان 
(تبدیل تخریب به جریمه) جریمه بمبلغ 68,208,000(شصت و  هشت میلیون و  

دویست و  هشت هزار ) ریال در حق شهرداري راي صادر میگردد.

جریمه 8.12  2.5
 

3360000  , 1398 افزایش زیربنا بیش از مساحت 
اعطا شده بر اساس ضابطه 

سقف تراکم

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 8 مورخ 
1397/2/13 در پنج طبقه 10 واحد مسکونی و طبقه پنجم بصورت عقب ساز با زیر بناي 
1676.74 متر مربع میباشد . که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت 
به نقشه برداري ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر مهندس حسین یگانه دراي اضافه بنا 

.... به شرح زیر میباشد
تبدیل پیلوت به دو باب مغازه تجاري بسطح 45.1 متر مربع (مغازه 1 بسطح 22.54 و مغازه -1
2 بسطح 22.56متر مربع ) با ارتفاع 3.4  و با دهنه ي 6.62  متر به خیابان 16 متري اقدام 

.نموده است
 اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم بسطح 32 متر مربع (در هر طبقه 8 متر مربع )-2
(تبدیل راه پله به مسکونی بسطح 2.6 متر مربع که در هر طبقه بسطح 0.52 متر مربع 

میباشد )
اضافه بنا در طبقه پنجم بسطح 16.12 متر مربع که از این مقدار بسطح 8.12 متر مربع  -3

. بصورت عدم رعایت دو متر عقب سازي میباشد
 اضافه بنا در زیر شیروانی بسطح 5.34 متر مربع-4
. دراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد-5

الزم بذکر است اضافه بناي احداث شده زیر %5 بوده و حالیه رعایت پارکینگ براي واحدهاي 
مسکونی میگردد لیکن پس از اجراي کامل کفسازي و نما در زمان پایانکار مجددا قابل 

 . بررسی میباشد
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 

 . میگردد
حسب تصمیم شماره 5/98/8398/ مورخ 1398/11/27 اعالم میدارد اصالحات الزم در  

.. گزارش و سیستم انجام شد

34
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به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 0.5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

372,640,800(سیصد و  هفتاد و  دو میلیون و  ششصد و  چهل هزار و  هشتصد) ریال 
صادر می گردد.

جریمه 221.81  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/10/06 5/99/9843 بدوي پل تالشان 
- 15 متري

5-2-10390-158-1-0-0 35
0

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب 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 330,573,600(سیصد و  سی میلیون و  پانصد و  هفتاد و  سه هزار و  

ششصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 65.59  1.5
 

3360000  , 1399 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/10/06 5/99/9843 بدوي پل تالشان 
- 15 متري

5-2-10390-158-1-0-0 35
0

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان در دست احداث در مرحله نارك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 5/99/53 مورخه 1399/04/31 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 
4 واحد مسکونی و با زیربناي کل 711.98 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس مرتضی محمدي تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این 

: مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در همکف به مساحت 3.07 مترمربع به صورت پیلوت و پارکینگ - 1

اضافه بنا به مساحت 14.89 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به   - 2
. مساحت 59.56 مترمربع

تبدیل فضاي راه پله و آسانسور به بناي مفید مسکونی به مساحت 0.74 مترمربع در هر  - 3
. یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به مساحت 2.96 مترمربع

. مازاد بر تراکم زمان صدور پروانه ( تبصره 7 ) به مساحت 221.81 مترمربع - 4
سطح اشغال استفاده شده در همکف با احتساب راه پله و آسانسور  65.72 درصد می باشد . 
مساحت بنا در طبقه زیر شیروانی به میزان 1.98 مترمربع کاهش یافته است . با عنایت به 

احداث انباري با مساحت بیش از 5 مترمربع در طبقه زیر شیروانی در مجموع به مساحت 1.11
 مترمربع مشمول پرداخت عوارض درآمدي می گردد .برابر خط پروژه شماره 521 پیوست 
عقب نشینی ندارد . حالیه متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب 

#جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي 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 با اخذ تعهد ثبتی  می 

باشد

رعایت عقب 
نشینی

84. 162500  , 1379 عدم رعایت عقب نشینی 1399/09/29 5/99/9844 بدوي بلوار امام - 
بعداز 
مخابرات 
مرکز 6 - 
جنب 
چلوکبابی 
رضا

5-1-10241-97-1-0-0 35
1

با توجه به اینکه راي شماره 5/99/9791 مورخ 99/9/17بصورت تجدیدنظر 
صادرگردیده که می بایست بصورت بدوي صادر می شد لذا ضمن اصالح فرم راي و 
حفظ مفاد راي از تجدیدنظر به بدوي اصالح میگردد . دادن رونوشت از راي قبلی 

بدون راي اصالحی ممنوع می باشد. 

جریمه 53.42 162500  , 1379 بناي غیر مسکونی مازاد بر 
تراکم در کاربري مربوطه

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي 
مهندس محمدعلی ابراهیم خانی به صورت یک قطعه زمین نسقی به مساحت 42.26 
مترمربع مشتمل بر یک باب مغازه خالف ساز با مصالح بلوکی و شناژهاي افقی و عمودي با 
پوشش صد در صد می باشد . قدمت بنا سال 1379 ( تاریخ نصب کنتور برق 1379/12/08 ) و 
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
: تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد

احداث بناي بدون مجوز در طبقه همکف به مساحت 42.26 مترمربع به صورت یک با  -1 
. مغازه

 . احداث بناي بدون مجوز در نیم طبقه اول به مساحت 12 مترمربع به صورت بالکن مغازه - 2

. عدم رعایت عقب نشینی از اعیان به مساحت 0.84 مترمربع - 3
سطح اشغال مجاز همکف در کاربري تجاري همجوار با مسکونی با تراکم متوسط ، 100 در صد 
بوده و سطح اشغال اجرا شده 100 در صد می باشد . از کل اعیانات احداثی به مساحت حدود 
21.85 مترمربع داخل تراکم و به مساحت حدود 32.41 مترمربع خارج از تراکم می باشند . با 
عنایت به قدمت بنا مشمول کسري پارکینگ نمی گردد . برابر خط پروژه شماره 511 پیوست 
به مساحت حدود 0.84 مترمربع از اعیان احداثی در تعریض معبر 45 متري واقع می گردد . 
باقیمانده ملک به استناد طرح تفصیلی شهر رشت به مساحت حدود 21.85 مترمربع در 
کاربري تجاري همجوار با مسکونی با تراکم متوسط واقع شده و به مساحت حدود 19.57 
مترمربع در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع می گردد . الزم به ذکر است که مالک در 
سال 98 بدون اخذ مجوز اقدام به تعمیرات مغازه نموده است . ضمناً بالکن احداثی در نقشه 
#ها نشان داده نشده است . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد .ن

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 آموزشی 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 180029 مورخ 99/9/16 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز مبنی بر تأیید 
اصول فنی و شهرسازي ساختمان ، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد ، لذا به استناد 
تبصره 3 ماده صد قانون شهرداري ها راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر ارزش 
معامالتی به مبلغ 1,010,352,600(یک میلیارد و  ده میلیون و  سیصد و  پنجاه و  دو 

هزار و  ششصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 363.62  2
 

1800000  , 1363
 , 1391
 , 1393

احداث بناي جداساز 1399/09/29 5/99/9848 بدوي جاده الکان 
- جنب 
شهرك 
سید احمد 
خمینی

5-2-10155-22-1-0-0 35
2

ضمنا در خصوص عقب نشینی شهرداري هنگام اجراي طرح برابر مقررات اقدام نماید . رعایت عقب 
نشینی

95.14  0
 

1800000  , 1393 تجاوز به معابر عمومی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده سایت دانشگاه احرار مشتمل بر اعیانات قدیمی و 
ساختمان جدید االحداث می باشد . از بابت اعیانات قدیمی داراي سوابق بوده ( سوابق ارائه  
نشده است )و پس از آن از بابت ساختمان جدید االحداث داراي پروانه ساختمانی به شماره 
81  مورخه 1393/12/23 به صورت 4.5 طبقه با زیربناي کل 6018.87 مترمربع به صورت 
موسسه آموزش عالی می باشد . عملیات ساختمانی در در مرحله بهره برداري می باشد . با 
عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس احمد روحانی اکبر و مقایسه 
مساحتها با پروانه ساختمانی صادره و گزارشات کارشناسان قبلی ( آقایان مهندس ثابت قدم 
: و طبائی ) تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد

اضافه بناي همزمانساز در ساختمان شماره 1 ( سلف سرویس و انبار ) به مساحت 26.82  - 1
. مترمربع با مصالح آجري و قدمت سال 1363

اضافه بناي همزمانساز در ساختمان شماره 2 ( واحد آزمایشگاه  و کارگاه ) به مساحت  - 2
. 54.23 مترمربع با اسکلت فلزي و قدمت سال 1363

اضافه بناي همزمانساز در ساختمان شماره 3 ( نمازخانه )به مساحت 0.39 مترمربع با  - 3
. اسکلت فلزي و قدمت سال 1391

اضافه بناي همزمانساز در ساختمان شماره 4 ( واحد کارگاه  ) به مساحت 20.74 مترمربع  -4
. با اسکلت فلزي و قدمت سال 1391

اضافه بناي همزمانساز در ساختمان شماره 5 ( واحد آموزشی ) به مساحت 56.09  - 5
. مترمربع با اسکلت فلزي و قدمت سال 1391

تبدیل پیلوت و پارکینگ به فضاي آموزشی در طبقه همکف ساختمان شماره 6 ( واحد  - 6
. اداري و آموزشی ) به مساحت 40.85 مترمربع با قدمت سال 1393

اضافه بنا در طبقه پنجم ساختمان شماره 6 ( واحد اداري و آموزشی ) به مساحت 125.11 - 7
 مترمربع که از این مقدار به مساحت 119.70 مترمربع به صورت تراس رو باز و به مساحت 

. 5.41 مترمربع به صورت راه پله و آسانسور می باشد
احداث نگهبانی در محوطه به مساحت 12.33 مترمربع ( ساختمان شماره 7 ) با قدمت  -8

. سال 1393
احداث دو واحد آالچیق در محوطه با اسکلت فلزي جمعاً به مساحت 27.05 مترمربع (  -9

. ساختمان هاي شماره 8 و 9 ) با قدمت سال 1393
در احداث نگهبانی رعایت 5 متر عقب سازي نشده است . مساحت بنا در طبقات همکف تا 
چهارم ساختمان جدید کاهش یافته است . قسمتی از بنا که شامل پیلوت و پارکینگ در 
همکف و آمفی تئاتر و غیره در طبقات بوده اجرا نشده است لیکن با توجه به ضوابط 

پارکینگ براي واحدهاي آموزش عالی و مساحت عرصه تعداد پارکینگ مورد نیاز به صورت 

35
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



روباز در محوطه تامین می گردد . تعداد 4 عدد کانکس فلزي هر کدام به مساحت حدود 24 
مترمربع در محوطه در حال بهره برداي می باشد که بنا به اظهار تا قبل از دریافت پایانکار 
جمع خواهد شد . برابر خط پروژه شماره 521 عقب نشینی ندارد لیکن رعایت 5 متر عقب 
سازي از بر خیابان 20 متري بابت توسعه پیاده رو به منظور تامین پارك حاشیه اي جهت 
مراجعین الزامی بوده که در این راستا به مساحت 12.33 مترمربع از اعیان نگهبانی و به 
مساحت 81.81 مترمربع از عرصه در مسیر عقب سازي واقع می گردند . در صورت ارائه 
نقشه برداري در مرحل بعدي کلیه مساحتها و متراژها قابل بررسی خواهد . پروانه ساختمانی 
صادره فاقد اعتبار می باشد .حالیه متقاضی درخواست حفاري 10 متر آسفالت و 30 متر 
خاکی به عرض 45 سانتیمتر به منظور نصب انشعاب گاز را دارند . عرض معبر 22 متر و 
قدمت آسفالت بیش از 4 سال می باشد . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#میگردد ن-98/08/19
با سالم و احترام در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/7936 مورخه 1399/07/28 کمیسیون 
ماده صد اعالم می دارد که کلیه مساحتها و زیربناها بر اساس نقشه برداري ارائه شده توسط 
متقاضی و بازدید میدانی در سیستم وارد شده و در زمان تنظیم گزارش صحیح یوده است . 
لیکن چنانچه پس از آن تغییراتی در میزان بنا ها صورت گرفته باشد ضرورت دارد تا دستور 
فرمائید ابتدا متقاضی نقشه هاي اصالحی را ارائه نمایند تا مجدداً بازدید و بناهاي موجود با 

.#نقشه جدید مطابقت داده و گزارش اصالح گردد.ن-1398/08/20
باتوجه به محتویات پرونده و بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 
88411مورخ 99/05/25کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 

سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 26.152.313.563 ریال تعیین و براورد نموده است، 
به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 5,230,462,713(پنج میلیارد و  دویست و  سی میلیون و  
چهارصد و  شصت و  دو هزار و  هفتصد و  سیزده) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 18004.21  0
 

3300000  , 1368
 , 1396

احداث بناي بدون مجوز 1399/10/15 5/99/9853 بدوي جاده تهران 
سمت چپ 
جنب 
دانشکده 
تربیت بدنی

 

5-3-10035-3-1-0-0 35
3

در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها، مشار الیه مکلف به رعایت 
تعریض اعم از اعیان و عرصه  در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

854.64  0
 

65000  , 1368 عدم رعایت عقب نشینی

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده یک قطعه زمین  فاقد سند رسمی و برابر  قرارداد اجاره عرصه فی 
مابین اداره کل منابع طبیعی و شرکت تولید لوله و کانال پیش ساخته بتنی بمساحت 

: 590680 متر مربع  مشتمل بر اعیانات  به شرح ذیل می باشد
 تاسیسات بسطح 1342.7متر مربع-1

نگهبانی بسطح 2-101.3
پارکینگ بسطح 3-297.2

سالن تولیدي و انبار  بسطح 4-12408.1
آزمایشگاه بسطح 5-179.2

 سلف سرویس و آشپرخانه بسطح 6-492.5
اداراي بسطح 7-1485.91

سالن تولیدي  بسطح 8-1697.3
ضمنا با توجه به تاریخ نصب کنتور برق قدمت اعیانات ردیفهاي 1 الی 7 سال 1368 می 
باشد.قدمت اعیان ردیف 8 با توجه به مشاهدات عینی و اظهارات نمایندگان   سال 1396 

.تعیین می گردد
براساس عرصه ي تعرفه شده در فایل نقشه برداري بسطح 14060.55 متر مربع  در تعریض  
معبر 76 متري قرار دارد که ازین مقدار بسطح 854.64 متر مربع از اعیانات (قدیمی) می 

.باشد
الزم به ذکر است با توجه به اینکه عرصه فاقد سند می باشد در صورت تغییر در تعرفه ي 
حدود و ثغور عرصه مساحت عقب نشینی نیز به تبع آن تغییر خواهد نمود .با توجه به امکان 

.تامین پارکینگ در فضاي باز کسري پارکینگ ندارد
شایان ذکر است ملک مورد نظر قبال براساس گزارش غیابی به کمیسیون ماده صد ارسال .
گردیده بود و داراي تصمیم بشماره  1837مورخ 1394/0/27 کمیسیون ماده صد مبنی بر 

.ارائه مدارك و انجام گزارش دقیق از اعیانات می باشد
که گزارش فوق حسب ارائه فایل نقشه برداري از اعیانات توسط نماینده مالک و بدون مهر و 

امضاي مهندس نقشه بردار تهیه گردیده است
-

-...-
برابر تصمیم کمیسیون شماره 5/99/9613 تاریخ 1399/08/12 مبنی بر بررسی مدارك  -
سال وقوع تخلف و مالکیت ملک مورد نظر الزم به ذکر است داراي مدارکی با سربرگ وزارت 
جهاد کشاورزي مبنی بر صورت مجلس تحویل  زمین در خصوص اراضی ملی مورد تحویلی 
به شرکت تولید لوله و کانال پیش ساخته لوله و قطعات بتنی گیالن (سهامی خاص) و کروکی 

35
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ثبتی با نوشته ملی شده در تصرف شرکت تولیدي کانال پیش ساخته لوله و قطعات بتنی 
گیالن ( قطعه اول ) می باشد(پیوست)....برابر نظریه ارشادي کارشناس رسمی دادگستري 
مهندس سیده نفیسه عمرانی سیگارودي سال وقوع تخلف اعیانات مربوطه به صورت مجزا 
ذکر شده که داراي انطباق با گزارش کارشناسی می باشد...مراتب جهت دستور مقتضی به 

حضور تقدیم می گردد../ر1399/09/25

با توجه به محتویات پرونده به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداریها مشارالیه را 
از بابت اضافه بناي مسکونی در همکف و طبقات با ضریب 1 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان بمبلغ 58,732,800(پنجاه و  هشت میلیون و  هفتصد و  سی و  دو هزار و  
هشتصد) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 17.48  1
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/06 5/99/9854 بدوي پل تالشان 
- پشت 
دانشگاه 
آزاد - 10 
متري

5-2-10390-94-1-0-0 35
4

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/97/118  در تاریخ 97/11/07می باشد... بر اساس نقشه برداري ارائه داده شده 
ممهور به مهر مهندس محمدعلی فالحتی گزارش تخلف کمتر از 5 درصد به شرح ذیل تقدیم 

:می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 3.36 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 13.44 متر مربع.2
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 0.68 متر مربع.3

ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4طبقه بر روي پیلوت در چهار واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا در  در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل 
بررسی مجدد خواهد بود... ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و نازکاري قابل بررسی 

خواهد بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/08/07
در پاسخ تصمیم کمیسیون شماره 5/99/9604 تاریخ 1399/08/17 تحلیل اصالح ...

گردید.ر1399/09/25
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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

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 275,238,000(دویست و  هفتاد و  پنج میلیون و  دویست و  سی و  

هشت هزار ) ریال جریمه در حق شهرداري محکوم مینماید.

جریمه 33.98  1.5
 

5400000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/15 5/99/9856 بدوي کوي بیانی 
- خیابان 
دوازدهم - 
ا...اکبر- ك 
10 متري

5-1-10146-50-1-0-0 35
5

توضیحات بازدید احتراما ملک مورد تعرفه داراي پروانه ساختمانی به شماره 5/97/120 مورخه 1397/11/10 با 
زیربناي کلی 725.73 مترمربع در 4 واحد مسکونی اخذ نموده که حالیه با توچه به نقشه 
برداري ارائه شده از سوي مالک داراي تخلفات و اضافه بنا به شرح ذیل میباشد

 اضافه بنا در همکف به مساحت 6.28 مترمربع -1
 اضافه بنا در هر طبقه  به مساحت 6.28  و جمعادر طبقات به مساحت 25.12 مترمربع-2

اضافه بنا در زیر شیروانی به مساحت  4.58  مترمربع (که از این مقدار انباري ها با توجه  -3
به مازاد بر 5 متر مربع  داراي 2.71 داراي مشمول تراکم میباشد)

.داراي دو متر اضافه بناي همزمانساز در زیر شیروانی دارد -4

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 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 
0.5 برابر ارزش معامالتی سال وقوع تخلف 1393 نسبت به مساحت 93 متر مربع بناي 
موضوع گزارش به مبلغ 144,150,000(یکصد و  چهل و  چهار میلیون و  یکصد و  پنجاه 
هزار )  ریال صادر و اعالم میگردد . رأي صادره قطعی ، چنانچه مالک شکایتی نسبت 
به راي صادره دارد در همان شعبه دیوان عدالت اداري قابل رسیدگی می باشد .

جریمه 93  0.5
 

3100000  , 1393 احداث بناي بدون مجوز 1399/10/08 5/99/9868 رسیدگ
ي 
 مجدد

جاده سنگر 
روستاي 
گیله پرده 
سر روبروي 
اداره 
کشاورزي 
نبش کوچه 
 باران

5-3-10038-25-1-0-0 35
6

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 0.5 برابر ارزش معامالتی براي کسري 
یک قطعه پارکینگ ، حکم به پرداخت جریمه به مبلغ 38,750,000(سی و  هشت 

میلیون و  هفتصد و  پنجاه هزار ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  0.5
 

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 تعرقه شده توسط متقاضی و بر اساس فروشنامه و نقشه برداري ارائه داده شده 
یکقطعه زمین به مساحت 2860 متر مربع میباشد که به صورت غیر مجاز اقدام به احداث 
یکباب ساختمان ویالیی به مساحت 93 متر مربع در یکواحد مسکونی نموده..بر اساس خط 
پروژه به  سطح حدودا  682  متر مربع از عرصه  در حریم برق و به مساحت 13.40 متر مربع  
از عرصه در حریم نهر آب و به مساحت 199.20 متر مربع از عرصه  در تعریض خیابان 10 
متري که از این مقدار به سطح 3.70 متر مربع از اعیان احداثی در  مسیر خیبابن  

میباشد.....داراي یکباب کسري پارکینگ مسکونی بوده...مراتب جهت دستور مقتضی به 
#حضور تقدیم میگردد./ك

در پاسخ به نصمیم کمیسیون محترم به شماره 5/98/8493 مورخ 98/12/12 به استحضار 
میرساند اعیان موجود در حریم برق و نهر قرار ندارد و قسمتی از اعیان  به مساحت 3.70 
متر مربع در تعریض  میباشد...ضمنا در طرح تفصیلی فعلی و قبلی  در کاربري  پارك منطقه 

/. ...اي قرار دارد
احتراما  در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم به شماره 5/99/9248 مورخ 1399/06/15 
ملک فوق فاقد دیوار گذاري و با سیم خاردار محدود میباشد.مراتب جهت دستور مقتضی 

/.بحضور تقدیم میگردد
در پاسخ به تصمیم کمیسیون محترم به شماره 5/99/9584 مورخ 99/08/19 به استحضار 

/.میرساند طی بررسی به عمل آمده  حریم نهر قدیمی تر از حریم برق میباشد

35
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در خصوص احداث یک باب خانه 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-201554 مورخ 99/10/15 ثبت اتوماسیون اداري شهرداري مرکز گردیده 
و داللت بر تأیید استحکام بنا دارد، ضرورتی بر قلع بنا احراز نمی گردد، لذا بابت داخل 
تراکم به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري راي به اخذ جریمه با ضریب 0.1 
برابر ارزش معامالتی به مبلغ 579,520(پانصد و  هفتاد و  نه هزار و  پانصد و  بیست)  

ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 72.44  0.1
 

80000  , 1370 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/21 5/99/9869 بدوي کمربندي 
شهیدبهشت
ي کوچه 
مهدیزاده 
کوچه 
دوازدهم

5-1-10099-7-1-0-0 35
7

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 1,722,000(یک میلیون و  هفتصد و  

بیست و  دو هزار )  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 14.35  1.5
 

80000  , 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

  در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ماده صد قانون شهرداري مالک مکلف 
به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد.

رعایت عقب 
نشینی

15.78  0
 

80000  , 1370 عدم رعایت عقب نشینی 1399/10/21 5/99/9869 بدوي کمربندي 
شهیدبهشت
ي کوچه 
مهدیزاده 
کوچه 
دوازدهم

5-1-10099-7-1-0-0 35
7

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده برابر سند ارائه به پالك ثبتی 12/6666 یکباب خانه و محوطه 
بمساحت 160.6 متر مربع که داراي اعیان بمساحت 86.8 متر مربع با قدمت سال 1370 
میباشد که بالمانعی از بابت آن ارائه نگردیده است...کاربري ملک مسکونی بوده و زیربناي 
داخل تراکم بسطح 72.44 متر مربع و خارج تراکم 14.35 متر مربع میباشد ...به استناد خط 
پروژه 511 بسطح 15.78 متر مربع در تعریض کوچه 8 متري میباشد ( که از این مقدار 11.04 
متر مربع از اعیان و 4.74 متر مربع از عرصه) میباشد .... حالیه مالک پس از انجام مراحل 
کمیسیون تقاضاي پاسخ استعالم عدم مسیر را دارد... مراتب جهت دستور تقدیم میگردد  

الف
سایر 645.05 3100000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز 1399/10/08 5/99/9873 تجدید 

نظر
جاده الکان 
ورودي 
مسکن مهر

5-2-10090-17-1-0-0 35
8
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توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی داراي پروانه ساختمانی بشماره 150مورخ 
1398/08/11 در 1طبقه 1واحد مسکونی بر روي یک باب مغازه با زیر بناي 286.78 مترمربع 
همچنین پالك مذکور داراي راي کمیسیون ماده 5 میباشد که برابر بند 1 ).. میباشد

در حد 3 طبقه مسکونی  m113 صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1398/3/9 با کد پهنه ي
بر روي تجاري با ارتفاع 3.4 و فاقد بالکن با رعایت سطح اشغال 60% و تامین پارکینگ 
که عملیات ساختمانی در مرحله نازك کاري بود حالیه با عنایت به نقشه  . ..( موافقت گردید
برداري ارائه شده توسط مالک ممهور به مهر مهندس حسین خمیرانی دراي اضافه بنا به 

.... شرح زیر میباشد
.. تبدیل یک باب مغازه تجاري  در همکف به 5 باب مغازه به شرح زیر میباشد 

تبدیل یک باب مغازه (که در پروانه ساختمانی بمساحت 90.64 متر مربع بوده)به دو باب -1
مغازه ( مغازه شماره 1بمساحت 46.84 متر مربع و مغازه شماره 5 بمساحت 40.20 متر مربع ) 

 مجموعا بمساحت 87.04 متر مربع
احداث 3 باب  مغازه با توجه به حذف پیلوت و پوشش 100% بنا در همکف  مجموعا -2
بمساحت 123.48متر مربع (مغازه شماره 2بمساحت 52.01- مغازه شماره 3 بمساحت 51.5 

متر مربع -مغازه شماره 4 بمساحت 23.57 متر مربع )
 تبدیل مسکونی به بالکن  تجاري سرتاسري  در طبقه اول بمساحت 129.55متر مربع-3
اضافه بنا در طبقه اول بصورت بالکن  تجاري با پوشش 100% بمساحت 71.52 متر مربع -4

 داراي 9واحد کسري پارکینگ تجاري  برابر ضوابط میباشد-5
بسطح 8.46 متر مربع تراکم اعطایی در زمان صدور پروانه بر اساس بند 19 مورخ -6

92/2/24 کمیسیون ماده 5 را داشته که در صورت تخلف ساختمانی کل زیر بناي به عنوان 
. تراکم اعطایی به عنوان تخلف به کمیسیون ماده صد گزارش میگردد

امکان احداث بالکن تجاري وجود   m113 الزم بذکر است در زمان تصویب تغییر کاربري به)
نداشت لیکن پس از اصالح ضوابط طرح تفصیلی حالیه امکان احداث بالکن تجاري در پهنه 

( وجود دارد], m113 ي
عقب نشینی ندارد حاایه مالک تقاضاي اخذ عدم خالف را دارد مراتب جهت دستور تقدیم 
تجاري و مسکونی ) m113 میگردد . الف( الزم بذکر است کاربري ملک در طرح تفصیلی جدید

 ) میباشد

احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9592 مورخ 1399/08/07 اعالم میدارد با فرض 
اعاده مغازه شماره 3 به وضع سابق و طبقه اول به مسکونی ابتدا الزم بذکر است جهت 
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دسترسی به واحد مسکونی در طبقه اول نیاز به احداث راه پله با ابعاد استاندارد مسکونی 
میباشد . چنانچه با فرض بر اینکه راه پله مسکونی احداث گردد مالک میتواند یک باب 
پارکینک براي همان واحد مسکونی تامین نمایند و در این صورت 4 باب مغازه بدون بالکن 
باقی خواهد ماند که 4 واحد کسري پارکینگ تجاري خواهد داشت .. الزم بذکر است  در 
صورت احداث راه پله مسکونی نیاز به تخریب قسمتی از سقف اول جهت ایجاد حفره راه پله 
و همچنین دیوارهاي پارتیشن بندي شده ي وضع موجود بالکن واحد هاي تجاري در طبقه 
اول میباشد. چنانچه جهت احداث سقف آخر از تیرچه استفاده شده باشد دیوارها ي 
پارتیشن بندي شده حامل بار سقف آخر نیز میباشند که از دیدگاه کارشناسی تخریب آن  
ممکن است استحکام بنا را متزلزل نماید که در این خصوص نیاز به بررسی بیشتر و نظریه ي 

کارشناسان ذیصالح  میباشد .... مراتب جهت دستور تقدیم میگردد ..  ..الف

احتراما در عطف به نامه شماره 185309 مورخ 1399/09/24 اعالم میدارد در خصوص 
تفکیک ورود اطالعات مغازه شماره 3 بصورت جداگانه انجام شد .. مراتب جهت دستور 

تقدیم میگردد الف1399/09/28
باتوجه به محتویات پرونده درخصوص توسعه تجاري درهمکف بصورت تبدیل بخشی 
از سوئیت مسکونی همکف بمساحت 18.11مترمربع به تجاري ، بلحاظ عدم ضرورت 
قلع بنا، به موجب نظریه شماره 264680 مورخ 1396.12.26 کارشناس رسمی 

دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 181.000.000 
ریال تعیین و برآورد نموده است، به استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، 
حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش سرقفلی به مبلغ 36,200,000(سی و  شش 
میلیون و  دویست هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد.درخصوص الباقی متراژ سوئیت 
بمساحت 23.05 مترمربع که تبدیل به واحد تجاري جداگانه (آرایشگاه مردانه) 

گردیده حکم به تخریب واعاده به وضع سابق صادر میگردد. این راي جزء الینفک راي 
شماره  7218 مورخ 1398.04.09 بوده و ارائه کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري 

ممنوع است.

جریمه 41.16  0
 

219375  , 1380 تبدیل غیر مجاز 1399/10/16 5/99/9879 اصالح
ي 
بدوي

جماران- 
قربانزاده- 
ك پیروایی

5-1-10092-68-1-0-0 35
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با توجه به محتویات پرونده در خصوص دوباب کسري پارکینگ به استناد تبصره 5 
ماده صد قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم امکان اصالح 
آن بابت یکباب با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 10,968,690(ده 
میلیون و  نهصد و  شصت و  هشت هزار و  ششصد و  نود) ریال صادر مینماید.با توجه 
به اعاده آرایشگاه مردانه به وضع سابق یکباب کسري پارکینگ تجاري ناشی ازآن 

منتفی میگردد.این راي جزء الینفک راي شماره  7218 مورخ 1398.04.09 بوده و ارائه 
کپی از هر یک از دو راي بدون دیگري ممنوع است.

جریمه 50  2
 

219375  , 1380 مساحت کسري پارکینگ
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شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

باتوجه به محتویات پرونده در خصوص تبدیل انباري مسکونی به یکباب مغازه 
بمساحت 13.50 مترمربع ، بلحاظ عدم ضرورت قلع بنا، به موجب نظریه شماره 

264680 مورخ 1396.12.26 کارشناس رسمی دادگستري منتخب کمیسیون که ارزش 
سرقفلی مکان موصوف را به مبلغ 135.000.000ریال تعیین و براورد نموده است، به 
استناد تبصره 4 ماده صد قانون شهرداري ها، حکم به پرداخت جریمه یک پنجم 
ارزش سرقفلی به مبلغ 27,000,000(بیست و  هفت میلیون ) ریال صادر و اعالم می 

دارد. 

جریمه 13.15  0
 

219375  , 1380 تبدیل غیر مجاز 1399/10/16 5/99/9879 اصالح
ي 
بدوي

جماران- 
قربانزاده- 
ك پیروایی

5-1-10092-68-1-0-0 35
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توضیحات بازدید با احترام مکان تعرفه شده توسط متقاضی بصورت یک باب ساختمان یک طبقه بروي 3 باب 
تجاري فاقد بالکن که در قسمتی از پیلوت نیز یک واحد بصورت سوئیت درسوابق ذکر 

گردیده است . برابر رأي کمیسیون ماده صد به شماره 7744 مورخه 75/11/16 ( صورتجلسه 
مورخه  75/11/3 ) محکوم به تخریب مغازه باب سوم بسطح12مترمربع و محکوم به پرداخت 
جریمه از بابت دو باب مغازه بسطح  28 مترمربع و الباقی بناي مسکونی شده است . با عنایت 
به سوابق موجود در پرونده مالک مغازه باب سوم را به انباري مسکونی تبدیل کرده بود . 
حالیه با توجه به نقشه هاي معماري ارائه شده ممهور به مهر آقاي مهندس رضا ابراهیمی 
مالک مجدداً انباري را تبدیل به یک باب مغازه نموده و سوئیت همکف را تبدیل به تجاري 

 : نموده که تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش میگردد
تبدیل انباري مسکونی در همکف به یک باب مغازه به مساحت 13.15 متربع ( مغازه  - 1

. شماره 3 )
تبدیل سوئیت همکف به تجاري به مساحت 41.16 مترمربع ( بخشی از سوئیت به  - 2
مساحت 18.11 مترمربع ضمیمه مغازه شماره یک شده و الباقی به مساحت 23.05 مترمربع 
تبدیل به یک واحد تجاري جداگانه شده و به صورت آرایشگاه مردانه در حال استفاده می 

.باشد)
 . داراي 2 واحد کسري پارکینگ تجاري میباشد -3

با توجه به ابالغ طرح تفصیلی جدید و برابر خط پروژه جدید به شماره 511 مورخه 
1399/09/30 به مساحت حدود 23.66 مترمربع در تعریض معابر 8 و 12 متري واقع میگردد 
که از این مقدار به مساحت حدود 15.97 مترمربع از اعیان احداثی در هر یک از طبقات 
همکف و اول و به مساحت حدود 7.69 مترمربع از عرصه در تعریض می باشند . مساحت 
هاي فوق براساس نقشه هاي معماري محاسبه شده و در صورت ارائه نقشه برداري در مراحل 

. بعدي و مغایرت متراژي قابل بررسی مجدد خواهد بود
الزم به ذکر است که گزارش فوق یکبار بر اساس تصمیم شماره 5/97/6121 مورخه  

1397/07/03 کمیسیون ماده صد - با فرض اعاده مغازه داخل کوچه ( آرایشگاه ) به سوئیت 
######- اصالح شده و کسري پارکینگ از دو باب به یک باب اصالح شده بود .ن

در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/8879 مورخه 1399/05/05 کمیسیون ماده صد اعالم می 
دارد که عدم درج تخلف تبدیل سوئیت همکف ، بر اساس تصمیم   شماره 5/97/6121 
مورخه 1397/07/03 کمیسیون ماده صد صورت گرفته و اطاله دادرسی ناشی از اشتباه 

کارشناسی نبوده است . علی ایحال با عنایت به موارد فوق و تصمیم اخیر کمیسیون ماده صد 
، گزارش مجدداً به شرح فوق اصالح شده و با دو واحد کسري پارکینگ جهت اقدامات بعدي 
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#####به حضور تقدیم حضور می گردد .ن

با احترام به استناد رأي تجدید نظر ماده صد به شماره 5/99/10372 مورخه 1399/12/20 
مالک محکوم به پرداخت جریمه و اعاده مقدار 23.05 مترمربع مغازه داخل کوچه (آرایشگاه) 
به سوئیت شده بود که برابر بازدید بعمل آمده در مورخه 1400/02/27 آرایشگاه داخل کوچه 

 . اعاده به وضع شده است . خالف جدیدي مشاهده نگردید
#مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد.ن - 1400/02/30

در خصوص احداث ساختمان دو طبقه روي همکف 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-190138 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 53,729,200(پنجاه و  سه 
میلیون و  هفتصد و  بیست و  نه هزار و  دویست)  ریال صادر و اعالم می نماید. 

جریمه 173.32  0.1
 

3100000  , 1398 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/24 5/99/9888 بدوي خیابان امام 
خمینی 
کوچه امید 
نرسیده به 
فرعی دوم

5-1-10241-68-1-0-0 360

  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

7.31  0
 

3100000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

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 625,270,000(ششصد و  بیست و  

پنج میلیون و  دویست و  هفتاد هزار ) ریال صادر و اعالم می دارد. 

جریمه 80.68  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 احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث فاقد مجوز  برابر نقشه وضع موجود ارائه 
شده با زیر بناي 254متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 117.97 متر مربع و با مصالح 

..... بتنی و با قدمت سال ساخت 1398 که تخلفات به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 84 متر مربع-1

 احداث بنا در طبقه اول بمساحت 85 متر مربع-2
 احداث بنا در طبقه دوم بمساحت 85 متر مربع-3

 زیربناي داخل تراکم بسطح 173.32زیربناي خارج تراکم 80.68 متر مربع میباشد
 کسري پارکینگ ندارد

کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی بوده و به استناد خط پروژه 511 بسطح 7.31 متر 
مربع از عرصه در تعریض کوچه 10 متري بوده
مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

احتراما با توجه به تصمیم شماره 5/99/8816 مورخ 1399/04/29 اعالم میدارد . گزارش فوق 
 بهنگام گردید

360

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  , 1399 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/06 5/99/9890 تجدید 
نظر

بلوار 
الکان-سادا
ت محله 
اولین چهار 
راه سمت 
راست

5-2-10210-184-1-0-0 361

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

2.5  0
 

3100000  , 1399 عدم رعایت عقب نشینی

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 187821مورخ 99.09.27 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 مازاد بر تراکم  به 

استناد تبصره 2 ماده صد از قانون شهرداري راي به پرداخت جریمه با ضریب 2 برابر 
ارزش معامالتی به مبلغ 254,200,000(دویست و  پنجاه و  چهار میلیون و  دویست 

هزار ) ریال صادر و اعالم می نماید.

جریمه 41  2
 

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:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان احداثی خالف ساز بصورت یکباب خانه در یک واحد 
مسکونی  با زیر بناي 41  متر مربع بر روي عرصه نسقی بمساحت 50 متر مربع و با مصالح 

..... بتنی و با قدمت سال ساخت 1398 که تخلفات به شرح زیر میباشد
 احداث بنا در همکف بمساحت 41متر مربع-1

 کل زیر بناي احداثی بصورت خارج تراکم اعالم میگردد -2
 داراي یک باب کسري پارکینگ مسکونی میباشد

 کاربري ملک در طرح تفصیلی مسکونی و در حال حاضر امکان تهیه خط پروژه نمیباشد
احتراما در پاسخ به تصمیم شماره 5/99/9672 مورخ 1399/08/24 اعالم میدارد .(بر اساس 
بازدید میدانی عرض کوچه 6 متري محاسبه گردیده و بسطح 2.5 متر مربع از اعیان در 

تعریض کوچه 6 متري میباشد )
مراتب جهت دستور تقدیم میگردد الف

 

361

با توجه به محتویات و مستندات پرونده و گزارش شهرداري مبنی بر تخلف ساختمانی 
به شرح اضافه بنا در طبقات اول تا چهارم، هر طبقه به مساحت 6.4 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 1 برابر ارزش 

معامالتی به مبلغ 138,240,000(یکصد و  سی و  هشت میلیون و  دویست و  چهل هزار 
) ریال صادر و اعالم می دارد.

جریمه 25.6  1
 

5400000  , 1399 افزایش زیر بنا خالص از مدلول 
پروانه(بدون افزایش طبقه)

1399/10/21 5/99/9893 بدوي پل تالشان 
-خیابان ابن 
سینا-پیام 

5

5-2-10390-83-1-0-0 36
2

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آ»ده ساختمان در دست احداث در مرحله نازك کاري داراي 
پروانه ساختمانی به شماره 723101 مورخه 1399/02/08 به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت با 
4 واحد مسکونی و با زیربناي کل 629.67 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه 
شده ممهور به مهر آقاي مهندس محمد ابومسعود کیابانی تخلفات ساختمانی صورت گرفته 

: تا این مرحله به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در به مساحت 6.40 مترمربع در هر یک از طبقات اول تا چهارم جمعاً به  - 1

. مساحت 25.60 مترمربع
تخلف ساختمانی فوق کمتر از 5 درصد بوده و به صورت همزمانساز می باشد . مساحت بنا در 
طبقه همکف 0.52 مترمربع کاهش یافته است . همچنین مساحت بنا در طبقه زیر شیروانی 
0.97 مترمربع کاهش یافته است . تعداد 4 واحد پارکینگ مورد نیاز در همکف تامین می 
گردد . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب نشینی رعایت می گردد . در صورت ارائه 
نقشه برداري در زمان پایانکار قابل بررسی مجدد خواهد بود . حالیه متقاضی درخواست 
گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم 

#میگردد .ن

36
2

به استناد تبصره 2 ماده صد شهرداري و با توجه به محتویات پرونده ،برابر بند19
صورتجلسه کمیسیون ماده پنج استان گیالن مورخ 91/07/30 با اعمال ضریب 1/5 
برابر ارزش معامالتی ساختمان در خصوص تراکم اعطایی  راي به جریمه به مبلغ 

406,576,800(چهارصد و  شش میلیون و  پانصد و  هفتاد و  شش هزار و  هشتصد) 
ریال صادر می گردد.

جریمه 80.67  1.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/10/08 5/99/9897 بدوي انتهاي باهنر 
- زمینهاي 
 دادگستري

5-1-10075-18-1-0-0 36
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 2/5 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  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه 
احداث بنا شماره 5/98/190   تاریخ 98/12/01 می باشد...که گزارش توسعه بنا  بر اساس 
:نقشه برداري ارائه داده شده ممهور به مهر مهندس رامین واله به شرح ذیل تقدیم می گردد

اضافه بنا در همکف به مساحت 15.98متر مربع.1
اضافه بنا در طبقات 1 الی 3 به مساحت 59.61 متر مربع.2

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 80.67 متر مربع.3
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 3 طبقه بر روي پیلوت در سه  واحد مسکونی 
اجرا گردیده و کسري پارکینگ ندارد ، ضمنا ارتفاع پیلوت و متراژها پس از کف سازي و 
نازکاري قابل بررسی خواهد بود در زمان پایانکار هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد 

بود ... مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد. /ر1399/05/19
برابر تصمیم کمیسیون ماده صد شماره 5/99/9163 تاریخ 1399/06/03 مدارك پیوست  -

#گردید..سطح اشغال مورد استفاده 72.17 درصد  1399/10/06 ر
#برابر تصمیم 5/99/10051 تاریخ 1399/11/11  اصالح گردیدر-

36
3

در خصوص دو باب کسري پارکینگ تجاري ، با توجه به محتویات پرونده به استناد 
تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها با توجه به عدم امکان احداث پارکینگ و عدم 

امکان اصالح آن با ضریب 2 برابر ارزش معامالتی راي به جریمه به مبلغ 180,000,000
(یکصد و  هشتاد میلیون ) ریال صادر مینماید.

جریمه 25  2
 

1800000  , 1398 مساحت کسري پارکینگ 1399/10/08 5/99/9906 تجدید 
نظر

بلوار امام 
خمینی 
-نبش 
کوچه امید

5-1-10243-5-1-0-0 36
4

در خصوص عقب نشینی، در اجراي تبصره 6 ذیل ماده صد قانون شهرداري ها مشار 
الیه مکلف به رعایت تعریض در هنگام نوسازي و یا اجراي پروژه می باشد

رعایت عقب 
نشینی

29.56  0
 

1800000  , 1398 عدم رعایت عقب نشینی

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 181817  مورخ 1399.09.19  ارزش سرقفلی 
به مبلغ 10.676.850.000  ریال برآورد گردید  ؛ لذا ضمن نقض راي بدوي مستندا به 

تبصره 4 ماده صد از قانون شهرداري حکم به پرداخت جریمه یک پنجم ارزش به مبلغ 
2,135,370,000(دو میلیارد و  یکصد و  سی و  پنج میلیون و  سیصد و  هفتاد هزار ) 

ریال محکوم و اعالم می نماید.  

جریمه 72.47  0
 

1800000  , 1398 احداث مغازه بدون مجوز

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما برابر اخطاریه واحد تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مکان ارائه شده به 
صورت نسقی داراي اعیان خالف ساز به صورت یک باب خانه ویلیی بمساحت 97.2مترمربع 
ودو باب مغازه بمساحت52.72مترمربع که از بابت آن داراي راي کمیسیون ماده صد به 
شماره 6585 مورخه 73/12/15 میباشد که جهت اظهار نظر واحد خالف تقدیم 

میگردد......حالیه مجددآ مالک بدون مجوز نست به احداث دو باب مغازه تجاري در محوطه 
حیاط مسکونی بمساحت72.47مترمربع کآل خارج از تراکم اقدام نموده است.داراي دو واحد 
کسري پارکینگ تجاري میباشد...برابرطرح تفصیلی در  کاربري مسکونی واقع گردیده 
است...برابر خط پروژه پیوست بمساحت 29/56مترمربع در تعریض کوچه 10متري قراردارد 
که از این مقدار بمساحت 4.73مترمربع ازعرصه مسکونی  بمساحت5.92مترمربع از اعیان 
مسکونی  بمساحت7.44مترمربع از اعیان دوباب مغازه تجاري ......./بمساحت11.47مترمربع 
از اعیان دوباب مغازه تجاري جدیدالحداث میباشد......../الزم بذکر بوده مقادیرفوق براساس 
مدارك ونقشه هاي معماري ارائه شده از سوي مالک مورد بررسی ولحاظ گردیده 

/است...مراتب جهت اقدام مقتضی به حضور تقدیم میگردد...ش

36
4

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 372,000,000
(سیصد و  هفتاد و  دو میلیون ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 96  1.25
 

3100000  , 1396 بناي مسکونی مازاد برتراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/13 5/99/9916 تجدید 
نظر

بلوار 
بهشتی ك 
ندایی  ك  
 ك بابایی

5-1-10008-18-1-0-0 36
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 155,000,000
(یکصد و  پنجاه و  پنج میلیون ) ریال عینا تأیید می گردد .

جریمه 50  1
 

3100000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احترامآ برابر تعرفه واحد جلوگیري از تخلفات ساختمانی طی بازدید بعمل آمده مالک بدون 
مجوز نسبت به احداث بنابرروي زمین نسقی بمساحت عرصه 48مترمربع بصورت دو واحد 
مسکونی وراه دسترس مجزا بانوع اسکلت بتونی ومصالح بلوکی با قدمت حدودآیکسال 

/...باپوشش صدر صدر زمین به شرح ذیل اقدام نموده است
/...همکف  بمساحت 48مترمربع شامل یک واحد مسکونی  بمساحت 48مترمربع-1

/... طبقه اول شامل یک واحد مسکونی بمساحت 48مترمربع-2
/...داراي دوواحد کسري پارکینگ مسکونی میباشد-3

برابرطرح تفصیلی کآل در مسیر خیابان قراردارد.کآل خارج از تراکم میباشد.الزم مقادیر فوق 
براساس نقشه هاي معماري ارائه شده از سوي مالک ممهور به مهر مهندس حمیدرضاانصاري 
جوبنی بشماره نظام مهندسی 06517-300-11لحاظ گردیده است...مراتب جهت هرگونه 

/اقدام مقتضی تقدیم میگردد..ش

36
5

حسب بررسی محتویات پرونده و موقعیت مکانی ملک و با عنایت به میزان تخلف 
ضرورتی بر قلع احراز نمی گردد لذا به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها در 
خصوص تخلفات اعالمی راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی به 
مبلغ 243,241,500(دویست و  چهل و  سه میلیون و  دویست و  چهل و  یک هزار و  

پانصد)  ریال صادر و اعالم می گردد .

جریمه 52.31  1.5
 

3100000  , 1392 تبدیل قسمتی از راه پله به 
سطح زیربناي مسکونی و 
افزایش سطح مسکونی

1399/10/20 5/99/9939 بدوي ج 
الکان-زمین
هاي تعاون 
سپاه

5-2-10163-12-1-0-0 36
6

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده ساختمان احداثی در مرحله بهره برداري ،  داراي پروانه 
ساختمانی به شماره 121 مورخه 1389/07/17 به صورت دو طبقه بر روي پیلوت در 2 واحد 
مسکونی با زیربناي کل 253/87 مترمربع می باشد . با عنایت به نقشه برداري ارائه شده 
ممهور به مهر آقاي مهندس علی انصار تخلفات ساختمانی صورت گرفته تا این مرحله به 

 : شرح زیر گزارش می گردد
. اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 16.15 مترمربع به صورت پیلوت جهت پارکینگ - 1
اضافه بنا به مساحت 16.15 مترمربع در هر یک از طبقات اول و دوم جمعاً به مساحت  - 2

. 32.30 مترمربع
تبدیل فضاي راه پله به بناي مفید مسکونی به مساحت 1.93 مترمربع در هر یک از  - 3

. طبقات اول و دوم جمعاً به مساحت 3.86 مترمربع
مساحت راه پله به بام 3.97 مترمربع کاهش یافته است . دو واحد پارکینگ مورد نیاز بر 
اساس ضوابط قدیم و با تزاحم در همکف تامین می گردد .نماي غربی ساختمان حلب براق 
کار شده است . پروانه ساختمانی فاقد اعتبار می باشد .  برابر خط پروژه شماره 521 پیوست 
عقب نشینی ندارد . هر گونه مغایرت در زمان پایانکار قابل بررسی خواهد بود . حالیه 

متقاضی درخواست گواهی عدم خالف ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی 
#به حضور تقدیم می گردد .ن

36
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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 
868,620,000(هشتصد و  شصت و  هشت میلیون و  ششصد و  بیست هزار ) ریال  

تائید و استوار میگردد.

جریمه 186.8  1.5
 

3100000  , 1392 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/20 5/99/9949 تجدید 
نظر

شهرك 
سفیدرود-ك
ارسرشت-ف
رعی اول 
انتها

5-3-10007-23-1-0-0 36
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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 

310,000,000(سیصد و  ده میلیون ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 50  2
 

3100000  , 1392 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما طبق  بازدید از محل وقوع ملک و مدارك و نقشه پیو ست  که داراي کل زمین نسقی 
به مساحت 121.36 مترمربع است ، ما لک بدون مجوز اقدام به احداث بنا با اسکلت بتنی  

 دردو  طبقه  به شرح ذ یل نموده است
 همکف بصورت یک واحد مسکونی به مساحت 93.4 مترمربع-1

طبقه اول به مساحت 93.4مترمربع با قدمت سال 1392(طبق فیش برق)-2
 داراي دو باب کسري پارکینگ مسکونی  به مساحت 50مترمربع- 3 

برابر خط پروژه شماره 511  ملک در محدوده قانونی  رشت واقع میگرد فاقد کاربري بوده .......
 و کال خارج از تراکم میباشد   لذا  تهیه خط پروژه به منظور تعیین میزان عقب نشینی 
احتمالی و یا میزان ملک واقع درحریم کانال و  حریم نهر آب امکانپذیر نمیباشد.ضمنا با 
توجه به استعالم از اداره آب منطقه اي گیالن تحت شماره 24/98/904/21106 مورخ 
1398/08/29 حریم کمی رودخانه بمیزان 12 متر از منهی الیه بستر میباشد که ملک در 
حریم قرار ندارد......   توضیح اینکه مالک پس از ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد ، با 
احداث بارانداز در حیاط به مساحت 28.7 مترمربع یک واحد پارکینگ مورد نیاز را تامین 

#نموده است . مراتب جهت دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد.پ
با عنایت به تصمیم شماره 5/99/9833 مورخه 1399/09/24 کمیسیون ماده صد ، تخلفات 
#ساختمانی بدون تغییر و همانند رأي بدوي ماده صد در تحلیل وارد گردید .پ- 99/10/07

36
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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 

6,082,000(شش میلیون و  هشتاد و  دو هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 36.6  0.1
 

1800000  , 1396 بناي مسکونی در حد تراکم در 
کاربري مربوطه

1399/10/22 5/99/9950 تجدید 
نظر

کیلومتر 4 
جاده الکان 
- زمینهاي 
اداره برق

5-2-10110-7-1-0-0 36
8

شهرداري طبق ضوابط و مقررات خود عمل نماید.  ردتخلف 12  0
 

1800000  , 1396 عدم رعایت فاصله 2 متر در 
حیاط خلوت سرتاسري

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 
67,500,000(شصت و  هفت میلیون و  پانصد هزار ) ریال  تائید و استوار میگردد.

جریمه 25  1.5
 

1800000  , 1396 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید با احترام از ملک بازدید بعمل آمده بر اساس سند ارائه شده به صورت ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 252 مترمربع مشتمل بر یک واحد مسکونی ویالیی بر روي کرسی با 
مصالح بلوکی و زیربناي 32 مترمربع و یک باب سرویس بهداشتی در حیاط با زیربناي 4.60 
مترمربع می باشد که بدون اخذ مجوز احداث شده اند . قدمت بناهاي احداثی سال 1396 و 
عملیات ساختمانی در مرحله بهره برداري می باشد . کل اعیانات احداثی داخل تراکم می 
باشند . داراي یک واحد کسري پارکینگ مسکونی می باشد . به مساحت 12 مترمربع تخلف 
به صورت عدم رعایت عرض حیاط خلوت دارد . برابر خط پروژه شماره 521 پیوست عقب 
نشینی ندارد . به استناد طرح تفصیلی شهر رشت در کاربري مسکونی با تراکم متوسط واقع 
می گردد . الزم به ذکر است که مالک نقشه ارائه نکرده و در صورت ارائه نقشه و مشخصات 
قابل بررسی مجدد خواهد بود . توضیح اینکه مالک پس از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 
صد ، با احداث بارانداز در حیاط به مساحت 15 مترمربع یک واحد پارکینگ مورد نیاز را 
تامین نموده است . حالیه متقاضی درخواست پاسخ استعالم ادارات را دارند . مراتب جهت 

######صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم میگردد .ن
با عنایت به تصمیم شماره 5/99/9832 مورخه 1399/09/24 کمیسیون ماده صد ، تخلفات 
#ساختمانی بدون تغییر و همانند رأي بدوي ماده صد در تحلیل وارد گردید .ن - 99/10/07

36
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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 0.50 برابر ارزش معامالتی 

ساختمان به مبلغ 364,711,200(سیصد و  شصت و  چهار میلیون و  هفتصد و  یازده 
هزار و  دویست) ریال در حق شهرداري راي بدوي نتیجتا تایید میگردد 

جریمه 217.09  0.5
 

3360000  , 1392 عدم رعایت سطح اشغال مجاز 1399/11/20 5/99/9953 تجدید 
نظر

بلوار الکان 
- شهرك 
مسکن مهر 
- قطعه 70 
- میدان 
اول - کوچه 

مهر 108

5-1-10300-60-1-0-0 36
9

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



شرح راي نوع راي  ضریب k متراژ تخلف k سال 
وقوع 
تخلف

نوع تخلف تاریخ راي شماره راي نوع  چاپ آدرس کد نوسازي ردیف

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان هاي  احداثی مسکن مهر در مرحله بهره برداري ، داراي 
پروانه احداث بنا به شماره  186 مورخه  1388/7/9به صورت 8 بلوك ساختمانی 5.5 طبقه با 
160 واحد مسکونی و با زیربناي کل 15016 مترمربع می باشد ... داراي گواهی عدم خالف به 
شماره 560513 مورخه 1392/7/29با زیربناي کل 15016مترمربع و داراي گواهی پایانکار 
موقت به شماره 573990  مورخه 1392/12/12با زیربناي کل 15016مترمربع می باشد . حالیه 
با  عنایت به نقشه برداري ارائه شده ممهور به مهر اتحادیه شرکتهاي تعاونی مسکن طرح 
مهر و دفتر فنی پردازش زمین ( نقشه ها فاقد مهر اداره کل راه و شهرسازي می باشند ) 

: تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح زیر گزارش می گردد
اضافه بنا در طبقه همکف به مساحت 110.89 مترمربع - 1

اضافه بنا در طبقات مجموعا به مساحت 106.2مترمربع در هر یک از طبقات اول تا پنجم   - 2
. بمساحت 21.24مترمربع

 بسطح 181.78 متر مربع کاهش بنا در زیر شیروانی دارد - 3
 کسري پارکینگ ندارد  

برابر خط پروژه شماره 523 پیوست عقب نشینی ندارد . حالیه متقاضی درخواست  گواهی  .
پایانکار ساختمان را دارند . مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور تقدیم می گردد 

.الف

36
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با توجه به محتویات پرونده و موقعیت مکانی و دفاعیات موثر مالک به لحاظ عدم 
احراز ضرورت قلع ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون 

شهرداریها ، راي به پرداخت جریمه با ضریب 1.5 برابر ارزش معامالتی ساختمان به 
مبلغ 1,681,596,000(یک میلیارد و  ششصد و  هشتاد و  یک میلیون و  پانصد و  نود و 

 شش هزار ) ریال در حق شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 333.65  1.5
 

3360000  , 1399 بناي مازاد برتراکم پایه(خارج 
تراکم مجاز طرح تفصیلی) در 

کاربري مربوطه

1399/10/13 5/99/9954 تجدید 
نظر

بلوار الکان 
- خیابان 
شهید 
پوراسماعیل
ي - قطعه 

235

5-2-10013-17-1-0-0 37
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 126,000,000(یکصد و  بیست و  شش 

میلیون ) ریال صادر میگردد .

جریمه 25  1.5
 

3360000  , 1399 مساحت کسري پارکینگ

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100



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 19صورتجلسه کمیسیون ماده 5 استان گیالن مورخ 91/7/30 در مورد تراکم 
اعطایی ، ضمن نقض راي بدوي ، به استناد تبصره 2 ماده صد قانون شهرداري ها راي 
به پرداخت جریمه با ضریب 0.5 برابر ارزش معامالتی به مبلغ 234,225,600(دویست و 

 سی و  چهار میلیون و  دویست و  بیست و  پنج هزار و  ششصد) ریال در حق 
شهرداري صادر و اعالم می گردد .

جریمه 139.42  0.5
 

3360000  , 1399 تراکم اعطایی زمان صدور پروانه 1399/10/13 5/99/9954 تجدید 
نظر

بلوار الکان 
- خیابان 
شهید 
پوراسماعیل
ي - قطعه 

235

5-2-10013-17-1-0-0 37
0

در خصوص افزایش تعداد واحد مسکونی 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 .

ردتخلف 2  0
 

3360000  , 1399 افزایش تعداد واحد

توضیحات بازدید احتراما مکان بازدید شده ساختمان در حال احداث در مرحله نازك کاري داراي پروانه به 
شماره 5/98/193  تاریخ 1398/12/07می باشد...گزارش خالف بر اساس نقشه برداري ارائه 

:داده شده ممهور به مهر مهندس عباس بابایی به شرح ذیل تقدیم می گردد
اضافه بنا در همکف به مساحت 63.25 متر مربع.1

اضافه بنا در طبقات 1 الی 4 به مساحت 266.72 متر مربع.2
تبدیل راه پله به فضاي مفید مسکونی به مساحت 3.68 مترمربع.3

مازاد بر  تراکم زمان صدور پروانه(تبصره7) به مساحت 139.42 متر مربع.4
ساختمان احداثی برابر مدول پروانه به صورت 4 طبقه بر روي پیلوت در شش واحد مسکونی 
بوده که در اجرا به صورت 8 واحد مسکونی اجرا گردیده است ..هفت واحد.پارکینگ تامین   
و یک واحد کسري پارکینگ دارد....ضمنا در زمان پایانکار ارتفاع پیلوت و متراژها پس از 
کف سازي و هرگونه مغایرت قابل بررسی مجدد خواهد بود... مراتب جهت دستور مقتضی به 

#حضور تقدیم می گردد./ر
به مساحت  9.31 مترمربع مشمول عوارض درآمدي به دلیل عدم رعایت حداکثر مساحت -

انباري باالي 5 مترمربع می باشد.ر1399/11/06

شهرداري کالنشهر رشت
معاونت شهرسازي و معماري
دبیرخانه کمیسیون ماده صد
قانون شهرداریها

1400/04/06تاریخ گزارش:

09:30زمان گزارش :
سوابق راي هاي کمیسیون ماده 100




