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 تخلفات ساختماني

 

 پیاهذّای تخلفات ساختواًی
 ػذم بٌابشایي ٍ بَدُ ضْش ٍ ساختواى دس صًذگی ویفیت ضاهي ضْشساصی ٍ بْذاضتی، فٌی همشسات ٍ ضَابط سػایت

 دس صًذگی ویفیت تٌضل هَجب ٍ آٍسدُ ٍاسد لطوِ ضْشی ساختاس تؼادل بِ تَاًذ هی غیشهستمین یا هستمین طَس بِّا  آى سػایت

 دس ضىلی ساًاٌّج ٍ جاهؼِ دس ٍهشج ّشجد اایج باػجِ و تاسی دالیل تشیي هْن اص ساختواًی تخلفات .ضَد ساختواى ٍ ضْش

  .ذباض هی غیشهجاص ّایٍساص ساخت ٍ ضْشّا سٍیِ بی تَسؼِل ػل اص ّوچٌیي ٍ ضَد هی ّا ساختواى

 :ًوَد خالصِ صیش هَاسد دس تَاى هی سا ساختواًی تخلفات احشگزاسی ابؼاد

o یّاِ سشاً ٓذًط سیضی بشًاهِ شییسا دس تغ یساختواً تخلفات یاػاجتو احش ٍِج يیتش : ػوذُیاجتواػ طیهؤحش دس هح 

  بِ هٌاطك داًست. یدّخذهاتیف ٍ تضؼ یضْش

o یٍ اداس یتجاس یبِ واسبش یهسىًَ یاص واسبش شییوِ غالباً با تغ یواسبش شییات تغتخلف :يیصه یدس ًظام واسبش هؤحش 

  .داسًذ یضْش يیصه یواسبش شییاحش سا دس تغ يتشی ػوذُ ضًَذ، یٍ بالؼىس گضاسش ه یصٌؼت ای

o بِ  با ی،ضْش یّا ساختواىدس ًَع استفادُ اص  غیشهجاصًطذُ ٍ  بیٌی پیص شیی: تغیدس ًظام حشوت ٍ دستشس هؤحش

بِ  یهٌتْ یدس هحَسّا یضْش هیباس تشاف صیٍ افضا یهَجب اغتطاش دس ًظام دستشس یتؼادل ضْش ختيیّن س

 .ّا خَاّذ ضذ هحذٍدُایي 

o التصادی  ّای اسصشاص طشیك افضایص اسصش صهیي یه هحذٍدُ ضْشی ٍ بالؼىس، تغییش  :دس هحیط التصادی هؤحش

 ی ضْشی دس یه هٌطمِّا واسبشیبشخی اص 

o ّا واسبشیبِ  یدستشس فمش جِیٍ دس ًت ّا صیشساخت ٍ خذهات ووبَد :یضْش ضاتیٍ تجْ تأسیساتدس ًظام  هؤحش  ٍ

  یهٌاطك ضْش یدس بشخ یضْش تیجوؼ هَسدًیاص التیتسْ

o باال  ،ّاِ سشاً شییبا تغ یػولىشد ،یطی، هحییفضا ّای ویفیت شتغیی آهذى ٍجَد بِ باػج :یدس ًظام فشم والبذ هؤحش

 یاغتطاضات بصش ،ّا جذاسُ یٍ ػولىشد یبصش تیفیواّص و ،دس خط آسواى ی، ًاّواٌّگتیهحصَس ضاىیسفتي ه

  .ضَد هی شُیٍ غ

o یّا واسبشی بی، تخشیهصشف اًشط صی، افضایٍ صَت ییَّا ّای آلَدگی شیًظ هسائلی :یطیدس هسائل هح هؤحش 

 باضذ هی هَسد يیدس ا یتخلفات ساختواً تبؼات تشیي هْناص  شُیٍ غ یوطاٍسص یّا صهیيسبض ٍ  یفضا

o  واّص سطح ایوٌی ساختواى ٍ بٌاّای هجاٍس ٍ واّص سطح ویفیت صًذگی با گستشش تخلفات 

و روستاهاي اسالمي شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 رزاین هتذاٍل هزدهی هخاتِ تِتخلفات ساختواًی 

 

 (Folk crime)« رزاین هتذاٍل هزدهی»تِ تخلف ساختواًی در ردُ  ،در تزرسی تخلفات ساختواًی اس رَاًة گًَاگَى پژٍّشگزاى

 تزافیىی )سزػت لَاًیي اس تخلف رولِ هختلف، اس ارتواػات در لَاًیي اس تخلف اًَاع اس ًَیسٌذ: تسیاری وٌٌذ ٍ در تَضیح آى هی اشارُ هی

 ایي .گیزًذ هی لزار هزدهی رزاین گزٍُ در تٌذی شزط ٍ درختاى، شىار، لوار لطغ ٍ (، سَساًذى...ٍ زهزاسغی هحل در خَدرٍ غیزهزاس، پارن

ّا  آى تا هتفاٍتی حمَلی، تزخَرد فزایٌذ ٍ تَدُ هتؼذد ًسثتاًًیستٌذ،  لثَل لاتل ولی طَر تِ اگزچِ ٍ شًَذ هی هْار اخاللی، ووتز ًظز ، اسرزاین

 شَد، اها گزفتِ ًظز در هزاساتیّا  آى تزای است هوىي ٍ تَدُ غیزلاًًَیالذاهات،  ایي ًیستٌذ. تٌاتزایي، اگزچِ ًیش تذًاهی تاػج ٍ دارد

هخال،  تزای. آٍرًذ هی خَد غیزلاًًَی اػوال تزای ای وٌٌذُ لاًغ دالیل گاّی ٍ شًَذ هی الذاهاتی چٌیي هزتىة گستزدُ طَر تِ شْزًٍذاى

 ٍ ّستٌذ تَسؼِ وشاٍرسی تزای لثَلی غیزلاتل هاًغ درختاى وِ گیزد هی صَرت هٌاطك وشاٍرسی تا ایي فزض تزخی درختاى، در سَساًذى

 تزخی در تَاى هی ًیش را ساختواًی است. تخلفات شذُ پذیزفتِ فزٌّگی تستزّای تزخی در ًزهال رفتار یه ػٌَاى هَضَع، تِ ایي ًتیزِ در

 تِ تَرِ تخلفات، تا اس گزٍُ ایي. وزد تؼزیف هزدهی هتذاٍل رزاین ٓرد در تَسؼِ حال در رَاهغ شْزّای اس تسیاری ٍ ایزاى رَاهغ، ًظیز اس

 شْزی، تَسط ضَاتط اس تزخی رػایت ضزٍرت در تزدیذ ّوچٌیي ٍ شْزی ساوٌیي ٍ شْز تزّا  آى ًاهحسَس یا غیزهستمین هٌفی احزات

 .وٌٌذ هی ارائِ هتؼذدی تَریْات آى ارتىاب تزای ٍ افتٌذ هی اتفاق افزاد اس سیادی گزٍُ

 یهزاس تِ ػٌَاى ػولزیاس رولِ احذاث ساختواى ٍ اضافِ طثمِ غ ذیرا یتخلفات ساختواً یتؼارض در تزداشت شْزًٍذاى اس تزخ

 یتزا ییّاٍساس ساخت يیوٌتزل چٌ تیتا تَرِ تِ اّو)اػوال  يیاس ا یشْز تیزیاًزام شذُ تا تزداشت هذ ادیرفغ ضزٍرت ٍ احت یوِ تزا

اس  یادیهَرة هماٍهت تؼذاد س تَاًذ یه ،یخالف ضَاتط ٍ همزرات ساختواً ولیشْز( تِ ػٌَاى ػ یلثذًظن در ساسهاى وا یتزلزار

شْزًٍذاى آشىار ٍ لاتل درن تاشذ، احتوال ٍلَع آى ووتز خَاّذ تَد.  یتزا یا ضاتطِ ایطزح لاًَى  لیاگز دل ي،یشْزًٍذاى شَد. تٌاتزا

ٍ  ّا ساختواى تیفیٍ و یوٌیوِ تِ هٌظَر وٌتزل ا افتِیرَاهغ تَسؼِ  یشْزّا رد یساختواً يیاس لَاً یاریتس تیوهخال، اّ یتزا

 .است  یْیآشىار ٍ تذ یشْزًٍذاى، اهز یاًذ، تزا شذُ نیتٌظ یساختواً ّای فؼالیت
 

 

 اًَاع تخلفات ساختواًی 
 ّای ریل آى، اًَاع تخلفات ساختواًی سا بِ ضشح صیش هطخص ساختِ است: ٍ تبصشُ لاًَى ضْشداسی 011هادُ 

 شساصی، فٌی ٍ بْذاضتی )تبصشُ یه(؛ی بذٍى پشٍاًِ ٍ بذٍى سػایت اصَل ضّْا ساختواىػولیات ساختواًی  (0

  ؛ػذم سػایت اصَل ضْشساصی یا فٌی یا بْذاضتی بشخالف هطخصات هٌذسج دس پشٍاًِ )تبصشُ یه( (2

  ؛صائذ بش هساحت صیشبٌای هٌذسج دس پشٍاًِ ساختواًی ٍالغ دس حَصُ استفادُ اص اساضی هسىًَی )تبصشُ سِ( اضافِ بٌای (3

ج دس پشٍاًِ ساختواًی ٍالغ دس حَصُ استفادُ اص اساضی تجاسی، صٌؼتی ٍ اداسی سی هٌذصیشبٌااضافِ بٌای صائذ بش هساحت  (4

  ؛)تبصشُ سِ(
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شٍاًِ دس حَصُ استفادُ اص اساضی هشبَطِ دس صَستی وِ اصَل فٌی ٍ بْذاضتی ٍ ضْشساصی سػایت احذاث بٌای بذٍى پ (5

  ؛ًطذُ باضذ )تبصشُ چْاس(

  ؛استفادُ بَدى آى ٍ ػذم اهىاى اصالح )تبصشُ پٌج( غیشلابلػذم احذاث پاسویٌگ ٍ یا  (6

  ؛تجاٍص بِ هؼابش ضْش )تبصشُ ضص( (7

  .ػذم استحىام بٌا )تبصشُ ضص( (8

با اًَاع تخلفات بش ایي بَدُ است وِ طشح ٍ چگًَگی بشخَسد  گزاساى لاًَىتالش  011ّای هختلف هادُ  دس تبصشُ

ٍ افضایص داهٌِ وٌتشل ٍ ًظاست بش  هَسدًظشًیض تطشیح گشدد. با گزضت بیص اص ًین لشى اص تصَیب لاًَى ساختواًی 

بٌذی فَق دس بؼضی هَاسد ًظیش ػذم سػایت اصَل ضْشساصی، بسیاس ولی ٍ  تمسین وِ سسذ هیساختواًی، بِ ًظش  ّای فؼالیت

گیشی داسای  هختلف تصوین ّای حَصُدس هَاسدی ًظیش ػذم احذاث پاسویٌگ بسیاس جضئی است. افضٍى بش ایي دس بؼضی هَاسد 

 پَضص هطتشن با ّن بَدُ ٍ لابل ادغام دس یىذیگش ّستٌذ.

َاحی ضْشی، بذٍى دس ًظش گشفتي داضتي یا ًذاضتي پشٍاًِ ساختواًی، بِ پٌج گشٍُ اًَاع تخلفات ساختواًی دس ً

 ضَد: اصلی تمسین هی

 ػذم سػایت اصَل ضْشساصی (0

 اصَل فٌی ٍ استحىام بٌا سػایتػذم  (2

 اصَل بْذاضتی سػایتػذم  (3

 ًادیذُ گشفتي ضَابط ٍ همشسات ًوای ساختواى (4

 سایش تخلفات. (5
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