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 تخلفات ساختماني

 

 عذم رعایت اصول شهزساسی

 ی توسعه شهزی نظیز:ها طزح عذم رعایت کارتزی هصوب  (الف
 ی غیزهسىًَیّا وارتزیدر  هسىًَیاحذاث تٌای  -
 ی هغایزّا وارتزیاحذاث تٌای غیزهسىًَی در وارتزی هسىًَی ٍ یا  -
 ی هغایزّا وارتزیتخزیة تٌای لذیوی ٍ ًَساسی تٌا در  -
 .ساختواًیّای  ی ضْزی ٍ پزٍاًِّا عزح ساختواى )تعذ اس احذاث تٌا( تزخالف هػَتات  وارتزیتثذیل  -

 ی توسعه شهزی نظیز:ها طزح رعایت نکزدى تزاکن هصوب  (ب
 ی تَسعِ ضْزیّا عزح احذاث ساختواى تا سیزتٌای تیص اس حذ تعییي ضذُ در پزٍاًِ ساختواًی ٍ تزاون هجاس  -
 هَردًیاسًادیذُ گزفتي سغح فضای تاس  -
 عذم رعایت حذاوخز تعذاد عثمات -
 تَسعِ ساختواى تیص اس تزاون تعییي ضذُ -
 در هله ًَساسی ضذُ  لذیویی ّا ساختواىتخزیة ًىزدى  -

 های ارتثاطی رعایت نکزدى شثکه (ج
 ّای ارتثاعی پیطٌْادی احذاث تٌا در هسیز ضثىِ -
 هَجَد ّای خیاتاىًطیٌی تزای تعزیض  عذم رعایت عمة -
 .ارتثاعیّای  تجاٍس تِ ضثىِ -

 حذف پارکینگ و یا ناهناسة تودى آى  -ت 
در ٍاحذّای  واالّا ّشیٌِ یا افشایص ٍ هسىًَی ٍاحذ اجارُ یا فزٍش لیوت افشایص در تَاًذ هی پارویٌگ احذاث ّشیٌِ
 در پارویٌگ فضای اس تخطی یا اهىاى، توام غَرت در دارًذ، تا توایل ساسًذگاى یا هالىیي اس تاضذ، لذا، تعضی داضتِ تجاری تاستاب

 آیذ: هی ٍجَد تِ عزیك سِتِ  هعوَالً پارویٌگ وسزی تخلف. دٌّذ اختػاظ اضتغال یا سىًَت فضای تِ ٍ دادُ واّص را ساختواى
 سىًَتی ٍاحذ یا هغاسُ تِ پارویٌگ تثذیل جولِ دیگز، اسی ّا وارتزی تا پارویٌگ فضای ( جایگشیٌی1
  ساختواى ٍاحذ تعذاد ٍ هساحت، وارتزی تِ تَجِ تا هَردًیاس پارویٌگ تعذاد تأهیي عذم (2

 .آیذ هی ٍجَد تِ عزح ًاهٌاسة اجزای ٍ عزاحی تا وِ آى ٍرٍدی یا خَدرٍ پارن فضای تَدى ( ًاهٌاسة3
اگزچِ ساسًذگاى تٌا تا رعایت ًىزدى اغَل ضْزساسی در تعضی هَارد هَجثات سلة آسایص ٍ آراهص ساوٌاى ّواى تٌا را 

ولی  عَر تِذاضتي حمَق ضْزًٍذاى وٌٌذ، اها هطخػِ اغلی ایي گزٍُ اس تخلفات ساختواًی؛ ًادیذُ گزفتي ٍ یا سیز پا گ فزاّن هی
 است.

و روستاهاي اسالمي شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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گیزی آى است. تا چٌذ سال پیص در  هطخػِ دیگز ایي گزٍُ اس تخلفات، ًوایاى تَدى، سَْلت تطخیع ٍ لاتلیت اًذاسُ
ّای تخلفات ساختواًی هزتَط تِ ایي گزٍُ اس تخلفات تَد. تا تػَیة لاًَى ًظام  ، تخص اغلی پزًٍذُّا ضْزداریتسیاری اس 

 .گیزد هیغَرت  تزی هغلَبٍ اًجام وٌتزل هضاعف تَسظ هٌْذساى ًاظز، وٌتزل سایز تخلفات ًیش تِ ًحَ  هٌْذسی

 

 اصول ایونی و استحکام تنا نکزدى رعایت

 تخلفات هزتوط ته استحکام تنا (الف
یاتذ ٍ یا تاعج ًاپایذاری ساختواى ضذُ ٍ اس عوز  ّوِ تخلفاتی وِ در احز آى پایذاری ساختواى در تزاتز حَادث واّص هی

 ضًَذ: تِ اضىال سیز هطاّذُ هی هعوَالًگیزًذ ٍ  واّذ، در ایي گزٍُ جای هی هفیذ آى هی
 ؛2022ًاهِ  الزعایِ ًظیز آییي ًادیذُ گزفتي همزرات ساختواًی السم -
 ؛رعایت ًىزدى هحاسثات فٌی ٍ پیطٌْادّای فٌی ًاظز در ّز هزحلِ -
 اس هػالح ساختواًی ًاهٌاسة. استفادُ -

ضَد، اها  اگزچِ ولیِ هحاسثات در آغاس ٍ تمیِ اهَر در هزاحل گًَاگَى احذاث تٌا، تَسظ وارضٌاساى ضْزداری وٌتزل هی
عَر هذاٍم اس اتتذا تا اًتْای  تِّا  آى ضَد ٍ لِ هٌْذساى ًاظز اًجام هیضٌاسایی ٍ پیطگیزی اس تخلفات ایي گزٍُ تا حذی تِ ٍسی

 فعالیت ساختواًی تز آى ًظارت دارًذ.

 تخلفات هزتوط ته ایونی ساختواى در تزاتز حزیق -ب 
 :ضَد هیسیز دًثال  ّای ّذفساسی تٌا در تزاتز حزیك  در وطَرّای پیطزفتِ تا ٍضع همزرات ایوي

 ؛تزٍس حزیكپیطگیزی اس  -
 ؛هْار حزیك ٍ هواًعت اس گستزش افمی ٍ عوَدی آى در تٌا -
  ؛تذارن راُ ایوٌی تزای فزار اس آتص -
 .فزاّن آٍردى تسْیالت السم تزای عولیات اعفای حزیك -

تیٌی ضذُ است، اها  پیص در وطَر ها اگزچِ حفاظت در هماتل حزیك تِ عٌَاى یىی اس هثاحج هجوَعِ همزرات هلی ساختواى
 گزدد: تِ علت ًثَد ضَاتظ ضفاف ٍ هطخع تزای ًظارت، تخلفات هزتَط تِ حزیك، تٌْا ضاهل هَارد سیز هی

 ؛پلِ فزار ًىزدىاحذاث  -1
 تعثیِ ًىزدى اهىاًات هزتَط تِ اعفای حزیك در ساختواى تزاساس پزٍاًِ غادرُ. -2

گزدد،  ی تیص اس پٌج عثمِ هیّا ساختواىًات هزتَط تِ اعفای حزیك، تٌْا ضاهل احذاث پلِ فزار ٍ تعثیِ اهىا وِگفتٌی است 
 ضَد. وٌتزل هی ّا ساختواىلذا ایي تخلفات ًیش فمظ در ارتثاط تا آى 
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