انواع تخلفات ساختمانی
 ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  100ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ )) :ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ اراﺿﻲ و اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺣﺮﻳﻢ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ اﻗﺪام ﻋﻤﺮاﻧﻲ ﻳﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ اراﺿﻲ و ﺷﺮوع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،
از ﺷﻬﺮداري ﭘﺮواﻧﻪ اﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ((.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده  23ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي )) :ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ داراي اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ داﺧﻞ
ﻣﺤﺪوده و ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت و ارﺗﻔﺎع و ﻧﻤﺎﺳﺎزي و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي آن  ،ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ وزارت ﻛﺸﻮر اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ((.ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ ﻛﻨﺘﺮﻟﻬﺎي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮواﻧﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل و ﻋﻠﻞ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد:
اﻟﻒ :ﻋﺪم درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاي اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﺗﻐﻴﻴﺮات درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺷﻬﺮداري اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
ب :ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻬﺎﻳﻲ از ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﺳﻮي ﺷﻬﺮداري در ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ و ﻳﺎ ﭘﺲ از آن.
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ  )) ،ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻲ اﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺷﻬﺮي ،ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻜﻨﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي و ﻋﺪول
ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي((.
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮراد ،ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ،ﺳﻮدﺟﻮﻳﻲ ﻣﺘﺨﻠﻔﻴﻦ و ﺗﺮﺟﻴﺢ دادن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺎروﺷﻨﻲ ﻣﻘﺮرات  ،ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزي،
ﻧﺎآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ اﺻﻮل
ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ,ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت و ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ و ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻣﺸﻜﻼت اﺗﻤﺎﻋﻲ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﻌﻀﻲ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان در اﺟﺮاي اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ  ،از
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ.
 -2اﻧﻮاع ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:
ﻣﺎده  100ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎ و ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ذﻳﻞ آن ،اﻧﻮاع ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
 -1ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ و ﺑﺪون رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزي  ،ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ)ﺗﺒﺼﺮه.(1

 -2ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ )ﺗﺒﺼﺮه .(1
 -3اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺎي زاﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده اراﺿﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ )ﺗﺒﺼﺮه .(3
 -4اﺿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺎي زاﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﻣﻨﺪرج در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ واﻗﻊ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده اراﺿﻲ ﺗﺠﺎري ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ،و اداري )ﺗﺒﺼﺮه .(3
 -5اﺣﺪاث ﺑﻨﺎي ﺑﺪون ﭘﺮواﻧﻪ در ﺣﻮزه اﺳﺘﻔﺎده از اراﺿﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﻬﺮﺳﺎزي رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﺒﺼﺮه .(4
 -6ﻋﺪم اﺣﺪاث ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدن آن و ﻋﺪم اﺻﻼح آن و ﻋﺪم اﻣﻜﺎن اﺻﻼح آن )ﺗﺒﺼﺮه .(5
 -7ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ)ﺗﺒﺼﺮه .(6
 -8ﻋﺪم اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻨﺎ )ﺗﺒﺼﺮه .(6
در ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎده  100ﺗﻼش ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاري ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻄﺮح و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮدد.ﺑﺎ
ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ از ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻓﺰاﻳﺶ داﻣﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻓﻮق در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد
تعداد
ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزي  ،ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻠﻲ و در ﻣﻮاردي ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺪم اﺣﺪاث ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ.اﻓﺰون ﺑﺮ اﻳﻦ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ
بازديدﮔﻴﺮي داراي ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ادﻏﺎم در ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
:اﻧﻮاع ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ،ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ داﺷﺘﻦ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ،ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد:

 -1ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزي
 -2ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﻲ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻨﺎ
 -3ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 -4ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 -5ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﻣﺼﺪاق ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد:
 -2-1ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزي
اﻟﻒ -ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﻧﻈﻴﺮ:
 اﺣﺪاث ﺑﻨﺎي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ-

اﺣﺪاث ﺑﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ در ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﻳﺎ ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﻐﺎﻳﺮ

-

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﻨﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻧﻮﺳﺎزي ﺑﻨﺎ در ﻛﺎرﺑﺮﻳﻬﺎي ﻣﻐﺎﻳﺮ

 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺎرﺑﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن )ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ( ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻃﺮح ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲب -رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺼﻮب ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي ﻧﻈﻴﺮ:
 اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺠﺎز ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮي-

ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎي ﺑﺎز ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

-

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت

-

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻴﺶ از ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه

-

ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻜﺮدن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ در ﻣﻠﻚ ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﺪه

پ -رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ
 اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي-

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد

-

ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ

ت -ﺣﺬف ﭘﺎرﻛﻴﻨﮓ و ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آن
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن اﺻﻮل ﺷﻬﺮﺳﺎزي در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺳﻠﺐ آﺳﺎﻳﺶ و آراﻣﺶ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻫﻤﺎن ﺑﻨﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ
ﮔﺮوه از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ،ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻳﺎ زﻳﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺸﺨﺼﻪ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺗﺨﻠﻔﺎت ،ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺑﻮدن ،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آن اﺳﺖ .ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ،ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﭘﺮوﻧﺪه
ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻀﺎﻏﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ،ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻳﺮﺗﺨﻠﻔﺎت
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
 -2-2رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ و اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻨﺎ
اﻟﻒ -ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﻨﺎ
ﻫﻤﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ آن ﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻮادث ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﭘﺎﻳﺪاري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪه و از ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ آن ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ ،در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎي
ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ اﺷﻜﺎل زﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:
 ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮرات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻻزم اﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ 2800-

رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮدن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﻲ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﻧﺎﻇﺮ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ

 اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐاﮔﺮﭼﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت در آﻏﺎز و ﺑﻘﻴﻪ اﻣﻮر در ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺣﺪاث ﺑﻨﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻬﺮداري ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺗﺨﻠﻔﺎت اﻳﻦ
ﻣﻲ ﺷﻮد و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت دارﻧﺪ.
ﮔﺮوه ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺠﺎم
ب -ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻦ ﺳﺎزي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎي زﻳﺮ دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد:
 ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﺣﺮﻳﻖ-

ﻣﻬﺎر ﺣﺮﻳﻖ و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮔﺴﺘﺮش اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي آن در ﺑﻨﺎ

-

ﺗﺪارك راه اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮار از آﺗﺶ

 ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻻزم ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖدر ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﺿﻮاﺑﻂ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت ،ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد:
 -١اﺣﺪاث ﻧﻜﺮدن ﭘﻠﻪ ﻓﺮار
 -٢ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻧﻜﺮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدره
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ اﺣﺪاث ﭘﻠﻪ ﻓﺮار و ﺗﻌﺒﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻔﺎي ﺣﺮﻳﻖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﺑﻴﺶ از
آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -2-3ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﻧﺒﻮد اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ-

ﻧﺒﻮد ﻧﻮر ﮔﻴﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ

-

ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻧﻜﺮدن از ﻧﻢ و رﻃﻮﺑﺖ

 – 2-4ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺎده  23ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻮﺳﺎزي و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮي )ﻣﺼﻮب  (7/9/1347اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﻤﺎي
اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻧﻤﺎي

ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ،ﻟﺬا اﻳﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ،

ﻧﻤﻲ ﺷﺪ اﻛﻨﻮن در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد
ﺷﻬﺮي در ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزي )ﻣﺼﻮب  (28/8/1369اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﻧﻤﺎﺳﺎزي ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب
اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻤﺎي ﺷﻬﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻧﻤﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻋﺪم اﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ و ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺗﺨﻠﻒ اﺳﺖ.
 -2-5ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت
 اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻴﻠﻮﺗﻲ و اﻧﺒﺎري ﺑﺮاي ﺳﻜﻮﻧﺖ-

ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻳﮋه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ )آﻣﻮزﺷﻲ ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ،اداري(

-

ﺗﺼﺮف ﻓﺮدي ﻣﺸﺎﻋﺎت

-

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎ اﻟﺤﺎق راه ﭘﻠﻪ و ﺑﺎﻟﻜﻦ
انواع تخلف ساختمانی

الف -جانماﯾی بنا برخالف مشخص شده در پروانه ساختمانی

.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.۶
.٧

پيشروی خارج از  %۶٠طول زمين
عدم رعاﯾت سطح اشغال مجاز
احداث بنای جداساز
احداث بارانداز و پارکينگ در محوطه
عدم رعاﯾت فاصله  ٢متر در حياط خلوت سرتاسری
عدم رعاﯾت سطح و ابعاد پاسيو
عدم رعاﯾت درز انقطاع

الف –  ) ١پيشروی خارج از  %۶٠طول زمين (
برخالف مدلول پروانه و جانماﯾی تعيين شده در پالکھای با قواره مشخص به شکل مستطيل – مربع با ذوزنقه که امکان محاسبه  % ۶٠طول زمين با محاسبه  %۶٠ميانگين مجموع دو طول
زمين وجود داشته باشد ،چنانچه ساختمان احداث گردد محدوده ای که خارج از مقدار مشخص شده قرار می گيرد ،شامل سطح پيشروی مجازی در ھمکف و ھمچنين سطح طبقات در
محدوده پيشروی شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
الف –  ) ٢عدم رعاﯾت سطح اشغال مجاز (
برخالف مدلول پروانه افزاﯾش سطح اشغال مجاز در ھمکف تخلف ساختمانی محسوب می گردد .افزاﯾش سطح اشغال مجاز محدود به بازده پروانه و در حد  %۶٠طول زمين خواھد بود.
الف  ) ٣ -احداث بنای جداساز (
آن قسمت از سطح زﯾربنا که برخالف مدلول پروانه و جانماﯾی تعيين شده در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان به صورت مت صل ﯾا منف صل در حياط ﯾا محوطه احداث می گردد و
قابليت استفاده ه صورت تجاری و ﯾا بارانداز و پارکينگ را نداشته و ت صرفھای دﯾگری نظيری مسکونی  ،بھداشتی و  ...داشته باشد  ،تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
الف –  ) ۴احداث بارانداز و پارکينگ در محوطه (
آن قسمت از سطح زﯾربنا که برخالف مدلول پروانه و جانماﯾی تعيين دشه در پروانه ساختمانی خارج از حجم ساختمان ب صورت مت صل ﯾا منف صل در حياط ﯾا محوطه احداث می گردد و قابليت
استفاده فقط ب صورت پارکينگ و بارانداز را داراست .اﯾن نوع بنا عموماً مسقف و حداقل از ﯾک طرف فاقد دﯾوار است .تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
الف –  ) ۵عدم رعاﯾت فاصله  ٢متر در حياط خلوت سرتاسری (
برخالف مدلول پروانه و جانماﯾی تعيين شده در پروانه ساختمانی در صورت عدم رعاﯾت  ٢متر حياط خلوت سرتاسری  ،سطح حياط خلوت به عرض  ٢متر و در حياط خلوت سرتاسری ضربدر
تعداد طبقات  ،سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
الف –  ) ۶عدم رعاﯾت سطح و ابعاد پاسيو (
برخالف مدلول پروانه عدم رعاﯾت سطح و ابعاد پاسيو )  ١٢مترمربع و با حداقل بعد  ٣متر برای نورگيری اتاقھای اصلی و  ۶مترمربع با حداقل بعد  ٢متر جھت نورگيری آشپزخانه و سروﯾس (
به ترتيب به ميزان ١٢مترمربع و  ۶مترمربع ضربدر تعداد طبقات سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
الف –  ) ٧عدم رعاﯾت درز انقطاع (
برخالف مدلول پروانه ساختمانی و نقشه ھای فنی ساختمانی به واسطه عدم رعاﯾت درز انقطاع از روی زمين بکسر سطح درز انقطاع برابر نقشه ھای ساختمانی ضربدر تعداد طبقات
سطح مجازی برای تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ب – افزاﯾش زﯾربنا
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.۶

احداث ﯾک طبقه مازاد بر مدلول پروانه
احداث بيش از ﯾک طبقه مازاد بر مدلول پروانه
احداث کنسول غير مجاز به شارع
احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مدلول پروانه
افزاﯾش زﯾربنا خارج از مدلول پروانه بدون افزاﯾش طبقه
افزاﯾش بالکن تجاری بيش از حد مجاز

ب ) ١ -احداث ﯾک طبقه مازاد بر مدلول پروانه (
احداث بنا برخالف مدلول پروانه ساختمانی و تعداد طبقات مشخص شده در آن در صورت افزاﯾش ﯾک طبقه کل سطح زﯾربنا به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.
ب –  ) ٢احداث ﯾک طبقه مازاد بر مدلول پروانه (
مانند بند فوق در صورت احداث بنای بيش از ﯾک طبقه مازاد  ،سطح زﯾربنای طبقات افزوده شد بر ﯾک طبقه مازاد به عنوان تخلف ساختمانی محاسبه می گردد.
ب –  ) ٣احداث کنسول غيرمجاز به شارع (
احداث کنسول در خيابانھای کمتر از  ١٢متر و بيشتر از  ١٨متر ممنوع بوده و سطح پيش آمده به سمت شارع در کليه طبقات تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ب –  ) ۴احداث کنسول به شارع در حد مجاز خارج از مدلول پروانه (
آن قسمت از سطح کنسول در طبقات در خيابانھای  ١٢تا  ١٨متر که خارج از سطح مدلول پروانه احداث شده باشد تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ب –  ) ۵افزاﯾش زﯾربنا خارج از مدلول پروانه بدون افزاﯾش طبقه (
افزاﯾش سطح زﯾربنا در طبقات برخالف مدلول پروانه ساختمانی و در بازه تراکم مجاز پروانه صادره تا حد  %۶٠طول زمين تخلف ساختمانی است .
ب –  ) ۶افزاﯾش بالکن تجاری بيش از حد مجاز (
ھرگونه افزاﯾش سطح بالکن تجاری بيش از سطح مندرج در پروانه ساختمانی محسوب می گردد.
ج – تبدﯾل
.١
.٢
.٣
.۴
.۵
.۶
.٧

تبدﯾل
تبدﯾل
تبدﯾل
تبدﯾل
تبدﯾل
تبدﯾل
تبدﯾل

پارکينگ به مغازه
پيلوت به مسکونی
زﯾر شيروانی به طبقه
بام زﯾرشيروانی به تراس
واحد مسکونی به تجاری
محوطه به محوطه تجاری
محوطه به مغازه جداساز

ج –  )( ١تبدﯾل پارکينگ به مغازه (
برخالف مدلول پروانه تبدﯾل سطح پارکينگ به مغزه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.

ج –  )( ٢تبدﯾل پيلوت به مسکونی (
برخالف مدلول پروانه تبدﯾل سطح پيلوت به مسکونی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ج –  )( ٣تبدﯾل زﯾرشيروانی به طبقه (
برخالف مدلول پروانه در صورت داشتن مجوز احداث زﯾرشيروانی برابر ضوابط  ،سطحی که به زﯾرشيروانی افزوده می شود و آن را از حالت زﯾر شيروانی به ﯾک طبقه مشابه پاﯾين تر می
سازد  ،تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ج – )( ۴تبدﯾل بام شيروانی به تراس (
چنانچه بام شيروانی که در نقشه ھای اجراﯾی مشخص شده  ،در زمان احداث تبدﯾل به سقف تراسی گردد ،کل سطح تراسی اﯾجاد شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ج –  ) ۵تبدﯾل واحد مسکونی به تجاری (
برخالف مدلول پروانه تبدﯾل واحد مسکونی به مکان تجاری تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ج –  )( ۶تبدﯾل محوطه به محوطه تجاری (
چنانچه محوطه بناھا و ف ضای باز تبدﯾل به محوطه تجاری شود  ،سطح تبدﯾل شده تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ج –  )( ٧تبدﯾل محوطه به مغازه جداساز (
چنانچه در محوطه ﯾک بنا مغازه جداساز احداث شود سطح مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
د – افزاﯾش ﯾا کاھش ارتفاع
.١
.٢
.٣

افزاﯾش ارتفاع مغازه و بالکن مغازه
افزاﯾش ارتفاع پيلوت
عدم رعاﯾت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع

د –  )( ١افزاﯾش تبدﯾل پارکينگ به مغازه (
برخالف مدلول پروانه افزاﯾش ارتفاع مغازه و ارتفاع بالکن مغازه تخلف ساختمانی محسوب می گردد .ارتفاع مغازه برابر ضوابط حداکثر  ۴٠/۵متر و حداقل  ۴٠/٣متر می باشد.
د  )( ٢ -افزاﯾش ارتفاع پيلوت (
برخالف مدلول پروانه افزاﯾش ارتفاع پيلوت از  ۴٠/٢متر به باالتر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
د –  )( ٣عدم رعاﯾت حداقل ارتفاع کنسول از سمت شارع (
احداث کنسول به سمت شارع در حد ارتفاع کمتر از  ٣٠/٣متر از سطح معبر تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ه – طرح تفصيلی
.١
.٢
.٣
.۴

احداث بنای بدون مجوز
احداث بنای بدون مجوز بر خالف کاربری طرح تف صيلی
عدم رعاﯾت عقب نشينی از معبر
عدم رعاﯾت تعداد پارکينگ برخالف مدلول پروانه

ه –  ) ١احداث بنای بدون مجوز (
احداث بنای بدون مجوز ) پروانه ساختمانی ( تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ه –  ) ٢احداث بنای بدون مجوز برخالف کاربری طرح تف صيلی (
احداث بنای بدون مجوز دارای کاربری برخالف کاربری طرح تف صيلی تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ه –  ) ٣عدم رعاﯾت عقب نشينی از معبر (
احداث بنا برخالف عقب نشينی اعالم شده و ﯾا بدون مجوز در مسير خيابان تخلف ساختمانی محسوب می گردد.
ه –  ) ۴عدم رعاﯾت تعداد پارکينگ برخالف مدلول پروانه (
برخالف مدلول پروانه عدم رعاﯾت تعداد پارکينگ مورد نياز ساختمان مشخص شده در ضوابط طرح تف صيلی رشت تخلف ساختمانی است و ساختمان مشمول کسری پارکينگ می گردد.
و – تبدﯾل و افزاﯾش
.١
.٢
.٣

تبدﯾل پيلوت به مغازه و افزاﯾش تعداد مغازه
تبدﯾل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزاﯾش سطح مسکونی
تبدﯾل قسمتی از راه پله به سطح مسکونی و افزاﯾش سطح مسکونی

و – ) ١تبدﯾل پيلوت به مغازه و افزاﯾش تعداد مغازه (
تبدﯾل پيلوت برخالف مدلول پروانه به مغازه و ﯾا افزاﯾش تعداد مغازه برخالف مدلول پروانه ساختمانی است.
و – ) ٢تبدﯾل تراس مسکونی به سطح مسکونی و افزاﯾش سطح مسکونی (
چنانچه در نقشه ھای ارائه شده برای صدور پروانه ساختمانی مسکونی تراس در نظر گرفته شده باشد تبدﯾل بالکن به مسکونی و افزاﯾش آن به سطح مسکونی تخلف ساختمانی
محسوب می شود.
و –  ) ٣تبدﯾل قسمتی از راه پله که در نقشه ھای ساختمانی ارائه شده و افزودن آن سطح به زﯾربنای مسکونی  ،کل سطح راه سطح تخلف مجازی ساختمانی خواھد بود.

معرفی تخلفات برخالف مدلول پروانه

شماره

معرفی تخلف

فرمول محاسبه

الف ١ -
الف – ٢

پيشروی خارج از  %۶٠طول
زمين
عدم رعاﯾت سطح اشغال مجاز

الف – ٣

احداث بنای جداساز

الف – ۴

احداث بارانداز و پارکينگ در
محوطه
عدم رعاﯾت فاصله  ٢متر در حياط
خلوت سرتاسری

الف – ۶

عدم رعاﯾت سطح و ابعاد پاسيو

الف – ٧

عدم رعاﯾت درز انقطاع

ب–١

احداث ﯾک طبقه مازاد بر مدلول
پروانه
احداث بيش از ﯾک طبقه مازاد بر
مدلول پروانه
احداث کنسول غير مجاز به
شارع

مساحت خارج از طول  * %۶٠ارزش
معامالتی ھر مترمربع
مساحت عدم رعاﯾت سطح اشغال مجاز
* ارزش معامالتی ھر متر مربع
مساحت بنای جداساز * ارزش معامالتی
ھر مترمربع
مساحت بارانداز و پارکينگ در محوطه *
ارزش معامالتی ھر مترمربع
مساحت بنای اضافی احداثی در حد
فاصل  ٢متر حياط خلوت سرتاسری*
ارزش معامالتی ھر مترمربع  +مساحت
ف ضای خالی باقيمانده حياط خلوت * ارزش
معامالتی ھر مترمربع
مساحت بنای اضافی احداثی در
پاسيوﯾی که ابعاد آن رعاﯾت نشده *
ارزش معامالتی ھر مترمربع +مساحت
ف ضای باثيمانده پاسيو * تعدا طبقات *
ارزش معامالتی ھر مترمربع
مساحت بنای اضافی احداثی در محدوده
درز انقطاع * ارزش معامالتی ھر مترمربع
مساحت طبقه مازاد * ارزش معامالتی
ھر مترمربع
مساحت طبقات مازاد باالتر از ﯾک طبقه
مازاد * ارزش معامالتی ھر مترمربع
مساحت کل
-١رعاﯾت ارتفاع
کنسول احداثی*
مجاز شده باشد
ارزش معامالتی
ھر مترمربع
مساحت کل
-٢رعاﯾت ارتفاع
کنسول احداثی*
مجاز نشده باشد )
ارزش معامالتی
کمتر از ٣٠/٣
ھر مترمربع
ارتفاع از سطح
خيابان ٩
مساحت کنسول احداثی خارج از مدلول
پروانه * ارزش معامالتی ھر مترمربع
مساحت زﯾربنای خارج از مدلول پروانه *
ارزش معامالتی ھر مترمربع

الف – ۵

ب–٢
ب–٣

ب–۴

احداث کنسول به شارع در حد
مجاز خارج از مدلول پروانه
افزاﯾش زﯾربنا خارج از مدلول
پروانه
) بدون افزاﯾش طبقه (
افزاﯾش بالکن تجاری بيش از حد
مجاز
تبدﯾل پارکينگ به مغازه
تبدﯾل پيلوت به مسکونی

ج–٣

تبدﯾل زﯾرشيروانی به طبقه

ج–۴

تبدﯾل بام شيروانی به تراس

ج–۵
ج–۶
ج٧-
د–١

تبدﯾل واحد مسکونی به تجاری
تبدﯾل محوطه به محوطه تجاری
تبدﯾل محوطه به مغازه جداساز
افزاﯾش ارتفاع مغازه و بالکن
مغازه
افزاﯾش ارتفاع پيلوت

د–٣

کاھش ارتفاع کنسول به سمت
شارع کمتر از  ٣٠/٣متر از سطح
معبر
تجاری
احداث بنای
بدون مجوز
مسکونی

ب۵ -

ب۶ -
ج–١
ج–٢

د–٢

ه١-

غيره
ه–٢
ه–٣
ه–۴
و١-

و–٢

احداث بنای بدون مجوز برخالف
کاربری طرح تف صيلی
عدم رعاﯾت عقب نشينی از معبر
عدم رعاﯾت تعداد پارکينگ
برخالف مدلول پروانه
با کسر پارکينگ
تبدﯾل پيلوت
به مغازه و
بدون کسر
افزاﯾش تعداد
پارکينگ
مغازه
تبدﯾل تراس مسکونی به سطح
مسکونی و افزاﯾش سطح
مسکونی

نوع تقاضا از
کميسيون ماده ١٠٠
تبصره ٢
تبصره ٢
تبصره ١
تبصره ١
تبصره ١

تبصره ٢

تبصره ۶
تبصره ١
تبصره ١
تبصره ٢

تبصره ١

تبصره ٢
تبصره ٢

مابه التفاوت ارزش سرقفل بالکن احداثی

تبصره ٣

ارزش سرقفلی
مساحت مسکونی احداثی در پيلوت *
ارزش معامالتی ھر مترمربع
مساحت سطح افزوده شده به
زﯾرشيروانی) مابه التفاوت زﯾربنای طبقه
آخر و زﯾرشيروانی (* ارزش معامالتی ھر
مترمربع  ٢/١) +زﯾربنای زﯾرشيروانی
طابق با پروانه * ارزش معامالتی (
 * ٢/١مساحت سقف آخر صورت تراس *
ارزش معامالتی ھر مترمربع
ارزش سرقفل سح تبدﯾل شده به مغازه
ارزش سرقفل سطح تبدﯾل شده به مغازه
ارزش سرقفل سطح تبدﯾل شده به مغازه
مساحت مغازه و بالکن * ما به التفاوت
ارزش سرقفلی
مساحت پيلوت *ما به التفاوت ارزش
معامالتی ھر مترمربع
سطح کنسول غيرمجاز*ارزش معامالتی
ھر مترمربع

تبصره ١
تبصره ١

ارزش سرقفل
مساحت کل بنا * ارزش معامالتی ھر
مترمربع
مساحت کل بنا * ارزش معامالتی ھر
مترمربع
مساحت کل بنا * ارزش معامالتی ھر
مترمربع
رعاﯾت عقب نشينی
تعداد کسری پارکينگ * عوارض کسری
پارکينگ برای ھر مترمربع *  ٢۵مترمربع
مساحت قسمت تبدﯾلی * ارزش
معامالتی ھر مترمربع

مساحت قسمت تبدﯾلی * ارزش
معامالتی ھر مترمربع

تبصره ٢

تبصره ٢
تبصره
تبصره
تبصره
تبصره

٣
٣
١
٣

تبصره ٢
تبصره ١

تبصره ٣

تبصره ٢
تبصره ٣
تبصره ١
تبصره ۶

تبصره ١

و٣-

تبدﯾل قسمتی از راه پله به
سطح زﯾربنای مسکونی و
افزاﯾش سطح مسکونی

کل مساحت راه پله احداثی * ارزش
معامالتی ھر مترمربع  +مساحت بنای
اضافی احداثی * ارزش معامالتی ھر
مترمربع

تبصره ١

 :تاريخ بروزرسانی
١٣٩٠/٠٧/١٠

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻒ -ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
.1ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ  %60ﻃﻮﻝ ﺯﻣﻴﻦ
.2ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯ
.3ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ
.4ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ
.5ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ  2ﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﺧﻠﻮﺕ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﻱ
.6ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭘﺎﺳﻴﻮ
.7ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺩﺭﺯ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﻒ –  ) 1ﭘﻴﺸﺮﻭﻳﺨﺎﺭﺟﺎﺯ  %60ﻃﻮﻟﺰﻣﻴﻦ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﻼﻛﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﺭﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ  ،ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺫﻭﺯﻧﻘﻪ ﻛﻪ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  %60ﻃﻮﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  %60ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﻭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ،ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﻣﺠﺎﺯﻱ
ﺩﺭ ﻫﻤﻜﻒ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻟﻒ –  ) 2ﻋﺪﻣﺮﻋﺎﻳﺘﺴﻄﺤﺎﺷﻐﺎﻟﻤﺠﺎﺯ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﻒ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ
ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺪ  %60ﻃﻮﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺍﻟﻒ  ) 3-ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻱ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ (
ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻬﺼﻮﺭﺕ ﻣﺘﺼﻞ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻳﺎ
ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯ ﻭ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻈﻴﺮﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  ،ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ  ...ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻟﻒ –  ) 4ﺍﺣﺪﺍﺛﺒﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯﻭپﺍﺭﻛﻴﻨﮓ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ (
ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺷﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺘﺼﻞ ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻓﻘﻂ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ
ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺍﺳﺖ .ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﻨﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﺴﻘﻒ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﻓﺎﻗﺪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ .ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺍﻟﻒ –  ) 5ﻋﺪﻣﺮﻋﺎﻳﺘﻔﺎﺻﻠﻪ  2ﻣﺘﺮﺩﺭﺣﻴﺎﻃﺨﻠﻮﺗﺴﺮﺗﺎﺳﺮﻱ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ  2ﻣﺘﺮ ﺣﻴﺎﻁ ﺧﻠﻮﺕ
ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﻱ  ،ﺳﻄﺢ ﺣﻴﺎﻁ ﺧﻠﻮﺕ ﺑﻪ ﻋﺮﺽ  2ﻣﺘﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﺧﻠﻮﺕ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﻱ ﺿﺮﺑﺪﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ  ،ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎﺯﻱ
ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻟﻒ –  ) 6ﻋﺪﻣﺮﻋﺎﻳﺘﺴﻄﺤﻮﺍﺑﻌﺎﺩﭘﺎﺳﻴﻮ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﭘﺎﺳﻴﻮ )  12ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻌﺪ  3ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮﻱ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻱ
ﺍﺻﻠﻲ ﻭ  6ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﻌﺪ  2ﻣﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺭﮔﻴﺮﻱ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ ( ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 12ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻭ 6
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺿﺮﺑﺪﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻟﻒ –  ) 7ﻋﺪﻣﺮﻋﺎﻳﺘﺪﺭﺯﺍﻧﻘﻄﺎﻉ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺩﺭﺯ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ
ﺑﻜﺴﺮ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﺯ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺿﺮﺑﺪﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺳﻄﺢ ﻣﺠﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺏ –ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﺰﻳﺮﺑﻨﺎ
.1ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
.2ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
.3ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﻨﺴﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﻪ ﺷﺎﺭﻉ
.4ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﻨﺴﻮﻝ ﺑﻪ ﺷﺎﺭﻉ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
.5ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻃﺒﻘﻪ
.6ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ
ﺏ ) 1 -ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ (
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻞ
ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺏ –  ) 2ﺍﺣﺪﺍﺛﻴﻜﻄﺒﻘﻬﻤﺎﺯﺍﺩﺑﺮﻣﺪﻟﻮﻟﭙﺮﻭﺍﻧﻪ (
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻓﻮﻕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ  ،ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺏ –  ) 3ﺍﺣﺪﺍﺛﻜﻨﺴﻮﻟﻐﻴﺮﻣﺠﺎﺯﺑﻬﺸﺎﺭﻉ (
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﻨﺴﻮﻝ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  12ﻣﺘﺮ ﻭ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ  18ﻣﺘﺮ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﺭﻉ
ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺏ –  ) 4ﺍﺣﺪﺍﺛﻜﻨﺴﻮﻟﺒﻪ ﺷﺎﺭﻉ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺠﺎﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ (
ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻛﻨﺴﻮﻝ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ  12ﺗﺎ  18ﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺏ –  ) 5ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﺰﻳﺮﺑﻨﺎﺧﺎﺭﺟﺎﺯﻣﺪﻟﻮﻟﭙﺮﻭﺍﻧﻬﺒﺪﻭﻧﺎﻓﺰﺍﻳﺸﻄﺒﻘﻪ (
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻩ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﺠﺎﺯ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺗﺎ ﺣﺪ %60
ﻃﻮﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ .
ﺏ –  ) 6ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﺒﺎﻟﻜﻨﺘﺠﺎﺭﻳﺒﻴﺸﺎﺯﺣﺪﻣﺠﺎﺯ (
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺝ –ﺗﺒﺪﻳﻞ
.1ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ
.2ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻴﻠﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
.3ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺯﻳﺮ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ
.4ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎﻡ ﺯﻳﺮﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺍﺱ
.5ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ
.6ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ
.7ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ
ﺝ –  )( 1ﺗﺒﺪﻳﻠﭙﺎﺭﻛﻴﻨﮕﺒﻬﻤﻐﺎﺯﻩ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﻩ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺝ –  )( 2ﺗﺒﺪﻳﻠﭙﻴﻠﻮﺗﺒﻬﻤﺴﻜﻮﻧﻲ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﻄﺢ ﭘﻴﻠﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺝ –  )( 3ﺗﺒﺪﻳﻠﺰﻳﺮﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻴﺒﻬﻄﺒﻘﻪ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺯﻳﺮﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ  ،ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ
ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺯﻳﺮ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ  ،ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ.
ﺝ – )( 4ﺗﺒﺪﻳﻠﺒﺎﻣﺸﻴﺮﻭﺍﻧﻴﺒﻬﺘﺮﺍﺱ (
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻡ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ  ،ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﺮﺍﺳﻲ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻛﻞ
ﺳﻄﺢ ﺗﺮﺍﺳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺝ –  ) 5ﺗﺒﺪﻳﻠﻮﺍﺣﺪﻣﺴﻜﻮﻧﻴﺒﻬﺘﺠﺎﺭﻱ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺝ –  )( 6ﺗﺒﺪﻳﻠﻤﺤﻮﻃﻬﺒﻬﻤﺤﻮﻃﻬﺘﺠﺎﺭﻱ (
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻮﺩ  ،ﺳﻄﺢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ
ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺝ –  )( 7ﺗﺒﺪﻳﻠﻤﺤﻮﻃﻬﺒﻬﻤﻐﺎﺯﻫﺠﺪﺍﺳﺎﺯ (/
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻳﻚ ﺑﻨﺎ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻮﺩ ﺳﻄﺢ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.

ﺩ –ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻴﺎﻛﺎﻫﺸﺎﺭﺗﻔﺎﻉ
.1ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻭ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻣﻐﺎﺯﻩ
.2ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭘﻴﻠﻮﺕ
.3ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻨﺴﻮﻝ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﺭﻉ
ﺩ –  )( 1ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﺘﺒﺪﻳﻠﭙﺎﺭﻛﻴﻨﮕﺒﻬﻤﻐﺎﺯﻩ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻐﺎﺯﻩ
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  5/40ﻣﺘﺮ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ  3/40ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩ  )( 2 -ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭘﻴﻠﻮﺕ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﭘﻴﻠﻮﺕ ﺍﺯ  2/40ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺩ –  )( 3ﻋﺪﻣﺮﻋﺎﻳﺘﺤﺪﺍﻗﻼﺭﺗﻔﺎﻋﻜﻨﺴﻮﻻﺯﺳﻤﺘﺸﺎﺭﻉ (
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﻨﺴﻮﻝ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺎﺭﻉ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  3/30ﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﺒﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ.
ﻩ –ﻃﺮﺣﺘﻔﺼﻴﻠﻲ
.1ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ
.2ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
.3ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮ
.4ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻩ –  ) 1ﺍﺣﺪﺍﺛﺒﻨﺎﻳﺒﺪﻭﻧﻤﺠﻮﺯ (
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ) ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ( ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻩ –  ) 2ﺍﺣﺪﺍﺛﺒﻨﺎﻳﺒﺪﻭﻧﻤﺠﻮﺯﺑﺮﺧﻼﻓﻜﺎﺭﺑﺮﻳﻄﺮﺣﺘﻔﺼﻴﻠﻲ (
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻩ –  ) 3ﻉﺩﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺒﺮ (
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ.
ﻩ –  ) 4ﻋﺪﻣﺮﻋﺎﻳﺘﺘﻌﺪﺍﺩﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮕﺒﺮﺧﻼﻓﻤﺪﻟﻮﻟﭙﺮﻭﺍﻧﻪ (
ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ
ﺭﺷﺖ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻛﺴﺮﻱ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻭ –ﺗﺒﺪﻳﻠﻮﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
.1ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻴﻠﻮﺕ ﺑﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻐﺎﺯﻩ
.2ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮﺍﺱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

T
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ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

» ﺁﺷﻨﺎﻳﻴﺒﺎﺍﻧﻮﺍﻋﺘﺨﻠﻔﺎﺗﺴﺎﺧﺘﻮﺳﺎﺯﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ «

T
۰

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ:
ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻘﺾ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ،ﻓﻨﻲ ،ﺍﻳﻤﻨﻴﻮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻞ ﺗﺨﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺒﻨﺎ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ
ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﺼﻮﺏ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﻳﺎﺯﺩﻩ ﮔﺎﻧﻪ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.

T
۰

ﻣﺮﺟﻊ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻫﺎ:
ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻓﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ )ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭ( ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻗﻀﺎﺕ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ
ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ )ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺷﻬﺮ( ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺻﻮﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺘﺒﺎً ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻖ ﺭﺃﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺩﺍء ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ،ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻳﻜﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻔﺎﺩ
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻇﺮﻑ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ
ﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻨﺼﻮﺭﺕ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ
ﺑﻪ ﻗﻠﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻛﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺃﺳﺎً ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻭﺻﻮﻝ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﻚ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻛﺮﺩ.
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ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ:

 -1ﺑﻨﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ:
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ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺠﻮﺯ ﻛﺘﺒﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺩﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ
ﻧﻨﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﻃﻼﻕ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺴﺮﻱ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﭘﻼﻙ ﺛﺒﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻠﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎﻱ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ
ﺻﺪ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺎﻧﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
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 -2ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ:
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺎ ﺯﺍﺋﺪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻗﻠﻊ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻠﻚ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ
ﻣﻜﺎﻧﻲ ،ﺭﺃﻱ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺻﻮﻝ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﻛﻨﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻭ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻱ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.
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 -3ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ:
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ ﺩﺭ
ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺭﺃﻱ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﺪ ﻣﺴﺎﺣﺖ
ﻫﺮ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻳﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﺵ  25ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺠﺪﺩ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻣﻴﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ ﺭﺃﻱ
ﺍﺧﺬ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻟﺤﺎﻅ ﺷﻮﺩ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺮ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ  16ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﺍﺧﺬ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻭ ﻳﺎ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﮔﺮﺩﺩ.
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 -4ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻨﻲ:
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭﻫﻨﮕﺎﻡ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ
ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺑﺮﻫﺎﻱ ﺍﺻﻼﺣﻲ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ،
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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 -5ﺗﺨﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ:
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ
ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﻨﻲ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺁﻥ ﻣﺴﺘﻤﺮﺍً ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﺭﺍ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮﺧﻼﻑ
ﻭﺍﻗﻊ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻒ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻜﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﺪ
ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻳﻚ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ
ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 -6ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ:
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ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻗﻴﺪ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺩﺍﺋﺮ ﺷﻮﺩ .ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  100ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ
ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻣﺤﻞ ﻛﺴﺐ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍ ﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺍﺋﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻭ ﻣﻄﺐ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﻲ ﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﻃﻼﻕ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻣﺠﻠﻪ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻪ
ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺷﻤﻮﻝ ﺗﺒﺼﺮﻩ  1ﻣﺎﺩﻩ  100ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻌﺎﻑ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -7ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
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ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺍﺻﻮﻻً ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻌﻀﺎً ﺍﺯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺒﺼﺮﻩ  4ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ
ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺣﻜﻢ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺬﺍﺭﺩ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﻣﺠﺎﺯ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻗﺴﻤﺖ
ﻫﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺭﺃﻱ ﺑﻘﺎء ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ  100ﺑﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ
ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﺭﺃﻱ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍ ﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 -8ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﻨﺎ:
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ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﻧﻘﺼﺎﻥ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﻨﺎ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻓﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺭﺃﻱ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻧﻘﺺ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ.
ﺍﮔﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻭ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﻱ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ .ﺭﺃﻱ ﻗﻠﻊ ﺑﻨﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍء ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ
ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﻨﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﺁﻓﺮﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﻨﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺫﻳﻨﻔﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﻇﺮ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻡ ﺑﻨﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
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 -9ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺧﻼﻑ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﻃﻮﻟﻲ
ﭘﻴﺸﺮﻭﻱ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﺿﺮﺑﺪﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺼﺖ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ  %60ﻃﻮﻝ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺑﺎ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻌﻀﺎً ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ
ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺼﻮﺏ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ،ﻧﻮﻉ ﻛﺎﺭﺑﺮﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻣﺼﻮﺏ
ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
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 -10ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺍﺷﺨﺎﺹ:
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺭﺍء ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﺪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ
ﺭﺃﻱ ﻇﺮﻑ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻧﻤﺎﻳﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻗﺒﻠﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ ،ﺭﺃﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎﺩﻩ  13ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺼﻮﺏ  ، 85/9/25ﺭﺃﻱ ﻗﻄﻌﻲ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﺻﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

