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نرخ جریمه ۹۹ تخلفات ساختمانی

 جریمه تخلفات ساختمانی 
نـرخ جریمـه تخلفات سـاختمانی در تهران برای اعمال در پرونده های سـال ۹۹ به شـکل 
قابل توجهی تغییر کرده اسـت و سـازندگان از این پس با مراجعه به فهرسـت اعالم شـده از 
سوی شهرداری های مناطق می توانند برای اخذ پایان کار، پرونده ۱۳ نوع تخلف ساختمانی را 
با پرداخت عوارض حل کنند. این بدان معنی است که امکان توافق ریالی سازنده های متخلف 

با شهرداری های مناطق بدون نیاز به کمیسیون ماده ۱۰۰ فراهم شد.
پیش از این شوراهای معماری مناطق با صدور مجوزهایی خارج از ضوابط مصوب باالدست 
در زمان صدور پروانه سـاختمانی امکان بروز تخلفات سـاختمانی در مناطق مختلف پایتخت 
را فراهم می کردند اما از سـال گذشـته با مصوبه شورای شـهر درخصوص کاهش اختیارات 
ایـن شـوراها تا حد زیادی امکان بروز تخلفات سـاختمانی همچون افزایـش تراکم طبق روال 
گذشـته از میان رفت. همین موضوع منجر به کاهش معنادار حجم درآمدهای کسـب شـده 
برای شهرداری های مناطق از این حوزه شد و عمال شوراهای معماری مناطق کارکرد گذشته 
خود در درآمدزایی را از دسـت دادند. اما هنوز چندماه از مصوبه شـورای شهر در این حوزه 
نگذشـته اسـت که شـهرداری تهران با تدوین یک الیحه جدید برای تعیین حدود اختیارات 
و عملکرد جدید کمیسیون های داخلی مناطق یک مسیر جدید برای مجوزدار شدن تخلفات 
ساختمانی پس از صدور پروانه ساختمانی ایجاد کردند تا به نوعی کارکرد شوراهای معماری 
مناطق در هنگام صدور پروانه ساختمانی به کمیسیون های داخلی مناطق هنگام صدور مجوز 

پایان کار ساختمانی منتقل شود.
ایـن در حالـی اسـت کـه تخلفـات سـاختمانی در ایـن دوره از مدیریت شـهری به عنوان 
شهرفروشـی خوانده شـد و وارد کردن اشـکال به این موضوع سبب شـد تا تاکید ویژه ای بر 
حذف ریل درآمدزایی از این مسـیر برای مدیریت پایتخت شـود. هرچند در دوره گذشـته  کارشناس ارشــد سازه، مدیرعامل مهندسین مشاور

حمیدرضا مرادنژاد
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مدیریت شـهری، یک نوع چراغ سـبز غیرمسـتقیم و نانوشته برای انجام 
تخلفات سـاختمانی به سـازندگان داده شده بود اما پرونده این تخلفات در 
نهـادی بیرون از شـهرداری تهـران و با حضور نمایندگان ارشـد قضایی و 

دولتی تحت عنوان کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد بررسی قرار می گرفت.
نکته و تفاوت مهم بازار رسمی شهرفروشی که در این دوره از مدیریت 
شـهری معرفی شـده با دوره  گذشـته آن اسـت که حوزه عمـل و کنترل 
کمیسـیون ماده ۱۰۰ نسـبت به قبل به شـدت کاهش پیدا می کند و در 
مقابل امکان توافق متخلفان با شـهرداری درون خانواده شـهرداری فراهم 

می شود.
فرق دیگر روند بررسـی تخلفات ساختمانی در این بازار با دوره گذشته 
مدیریت شـهری آن است که برای اولین بار فهرست مجاز برای تخلفات 
ساختمانی اعالم شده است که در صورت انجام آن و با پرداخت عوارض، 

امکان صدور پایان کار برای سازنده فراهم خواهد شد.
در این مصوبه که فهرسـت تخلفات مجاز ساختمانی ارائه شده، عبارت 
»تخلف« جای خود را به »اضافه سـازی« و عبارت »جریمه« به »عوارض« 
داده اسـت. ضمـن آنکه مطابق بـا متن این مصوبه، نهادی که مسـئولیت 
پیگیـری ایـن تخلفـات را دارد ابتـدا با افزایـش حوزه اختیـارات به جای 

کمیسیون ماده ۱۰۰ به کمیسیون داخلی منطقه سپرده می شود.
متن و جزئیات این مصوبه نشان می دهد یک منو حاوی ۱۳ تخلف مهم 
ساختمانی در این مصوبه برای سازندگان تعریف شده که در صورت بروز 
آن می تواننـد در قالـب کمیسـیون های داخلی مناطق آنهـا را حل و فصل 

کنند.
مهم تریـن اشـکال شـاخص مصوبه آن اسـت کـه شـهرداری در نقش 
بازرس، ناظر و کنترل کننده سـاخت و سـازهای شهر تهران قرار است در 
نقش قاضی و پایشـگر مسـوولیت خود هم مسوولیت داشته باشد. پیش از 
این ماموران شـهربان، در مناطق مختلف شـهر با بازدیدهای روزانه نقش 
کنترل کننده روند اجرای سـاخت وسـازهای شـهری را بر عهده داشتند و 
در نهایت درقالب کمیسـیون  ماده ۱۰۰، تخلفات سـاختمانی برای صدور 
رای نهایی مورد بررسـی قرار می گرفت. اما حاال شـهرداری در قالب این 
کمیسیون ها که اعضای آن شامل شهردار منطقه، معاون شهرسازی منطقه 
و رئیس نظارت فنی منطقه به عالوه سـازنده برای انجام توافق می شـود، 
خود قاضی برای حل و فصل تخلفات ساختمانی احتمالی می شوند. از آنجا 
که در صورت بروز تخلف سـاختمانی، اخـذ عوارض از محل این عوارض 
یک نوع منبع درآمدی برای شهرداری ایجاد خواهد کرد به نظر می رسد 

تضاد منافع شـکل گرفته در این بخش مانعی برای انجام مسـوولیت کامل 
شـهرداری در نقش ناظر و کنترل کننده اجرای صحیح ضوابط سـاختمانی 

باشد.
بنابراین منوی مجاز تخلفات ساختمانی کامال با بحث پیشگیری از بروز 
تخلف، شهرفروشی و اضافه خواهی سازنده ها در تضاد است. به تعبیر دیگر 
صـدور مجـوز تخلف سـاختمانی از طریق پرداخت عوارض، با مسـوولیت 
شـهربان های مناطق مختلف که مسـوولیت بازرسـی روزانـه از پروژه های 

ساختمانی شهر را دارند، قابل جمع نیست.
اولین مورد، صدور مجوز برای افزایش مساحت بنا است. در این مصوبه 
آمـده: »افزایـش مسـاحت بنا بـدون افزایـش طبقه ضمـن رعایت حقوق 
مجاوریـن، حداکثـر تـا ۵ درصد مسـاحت کل زیربنای ناخالـص پروانه و 
حداکثـر تا ۵۰۰ مترمربـع در کل زیربنا به عنـوان رواداری در اجرا« قابل 
بررسی در این کمیسیون خواهد بود. همچنین رسیدگی به تیغه بندی داخلی 
هـر واحد و نیز مغایرت در جزئیات اجرایی بنای احداث شـده نسـبت به 
نقشه های مصوب پیوست پروانه، اعم از نقشه های سازه، معماری، تاسیسات 
برقی و مکانیکی، منوط به پذیرش مسوولیت و تایید مهندسان ناظر بدون 

اخذ عوارض در این کمیسیون قابل پیگیری است.
سومین مورد مجاز و قابل پیگیری در این کمیسیون به افزایش حداکثر 
یک طبقه در زیرزمین مازاد بر پروانه مربوط می شود. البته این نوع مجوز 

از آنجاکه به کاهش مسـاحت واحدهای مسـکونی از طریق افزایش تعداد 
پارکینگ ها منجر می شـود، یک پیش بینی مناسـب و موردنیاز برای تمامی 
ساخت وسـازهای شـهری اسـت تا به این ترتیب میانگین متراژ واحدهای 

مسکونی در شهر تهران قابلیت کاهش پیدا کنند.
همچنین مطابق با مصوبه شـورای شهر افزایش مساحت خالص طبقات 
در صورت ثابت بودن مساحت زیربنا و تعداد طبقات طبق پروانه، مشروط 
بـه رعایت سـطح اشـغال مجـاز و ابعاد اسـتاندارد فضاهای مشـاعی طبق 

مقررات ملی در این کمیسیون قابل تصمیم گیری است.
براساس این مصوبه امکان ادامه دار بودن آسانسورها تا پشت بام مشروط 
به اعمال تمهیدات الزم در طراحی نمای امالکی اسـت که راه پله آنها در 

بر گذرهای اصلی قرار می گیرد.
کاهش ابعاد راه پله، آسانسور و البی آسانسور نسبت به نقشه های مصوب 

و پروانه نیز با تایید این کمیسیون منطقه امکان پذیر خواهد بود.
پیشروی طولی زیرزمین به سمت حیاط در امالک غیرباغ نیز به میزان 
حداکثر ۲ متر و در محدوده پیشروی مجاز طرح تفصیلی به منظور تامین 
تاسیسـات، پارکینگ و احداث انباری با مجوز این کمیسـیون برای سازنده  

فراهم خواهد شد.
عـالوه بر این، اعضای شـورای شـهر افزایش ارتفاع کل بنـا، حداکثر به 
میـزان ۵ درصـد کل سـاختمان از گذر برای سـاختمان های یک متر از ۶ 
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طبقه، ۳ درصد ارتفاع کل سـاختمان از گذر برای سـاختمان های ۶ تا ۱۲ 
طبقـه و یک درصد ارتفاع کل سـاختمان از گذر برای سـاختمان های ۱۲ 

طبقه و بیشتر را از جمله اختیارات کمیسیون داخلی منطقه برشمرده اند.
احـداث پیش آمدگـی درطبقه اول با رعایت ارتفـاع مجاز ۵/ ۳ متر در 
گذرهای ۱۲ متری و باالتر، نورگیری غیرمسـتقیم آشپزخانه از پذیرایی و 
پذیرایی از آشـپزخانه و… با هواکش مناسـب، از دیگر مواردی اسـت که 
در صـورت انجام آن از سـوی سـازنده ها، قابل پیگیـری و حل و فصل در 

کمیسیون های داخلی مناطق است.
همین طور اختصاص قسمتی از پیلوت )همکفی که برای تامین پارکینگ 
در نظرگرفته شـده( به البی ورودی مشـروط به حفظ پارکینگ مورد نیاز 
نیـز امکان پیگیـری بدون نیاز به پرداخت عوارض به شـهرداری دارد. از 
دیگر اختیارات مهم کمیسیون داخلی منطقه، امکان بررسی تبدیل کاربری 
مسـکونی بـه اداری در صورتی که ملک در پهنـه کار و فعالیت و مختلط 
واقع شده باشد، است. همچنین مطابق با مصوبه شورای شهر تهران، حذف 
پارکینگ به دلیل غیرقابل اصالح یا غیرقابل استفاده بودن آن مجاز خواهد 

بود.
بررسی این منوی ۱۳ موردی برای تخلفات ساختمانی مجاز در پروژه ها 
نشان می دهد هرچند در مقدمه مصوبه شورای شهر گفته شده که تخلفات 
جزئی و خطاهای اجرایی در این کمیسـیون قابل طرح و پیگیری اسـت اما 
دو نوع تخلف پولساز برای شهرداری و جذاب برای سازنده ها شامل تغییر 
کاربـری و افزایش مسـاحت از جمله اختیارات پیش بینی شـده برای این 

کمیسیون ها است.
براسـاس د سـتورالعملی که معاونت شهرسـازی و معماری شـهرد اری 
تهران برای تعیین فرمول جد ید  جریمه تخلف سـاختمانی و نحوه د ریافت 
جرایـم از ایـن نوع تخلفات د ر نظر گرفته، میانگیـن آنچه باعنوان جریمه 
تخلف سـاختمانی از سـازند ه د ریافت می شود  معاد ل ۱۰۲ د رصد  د ر سال 
۹۹ نسـبت به سـال گذشـته افزایش پید ا کرد . مطابق فرمول پیشـنهاد ی 
شـهرد اری و تصویب شـد ه د ر شورای شـهر تهران، میانگین مبلغ جریمه 
تخلفات ساختمانی برای ساخت وسازهای مسکونی پایتخت از مترمربعی ۳ 
میلیـون و ۶۰۰ هزار تومان د ر سـال ۹۸ بـه ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
د ر سـال ۹۹ افزایش پید ا کرد ه اسـت. آن طور که فرمول تعیین شد ه نشان 
می د هد  مبلغ جریمه برای هر مترمربع تخلف ساختمانی د ر مناطق شمالی 
شـهر تهـران تـا ۱۵ میلیون تومـان و بـرای مناطق جنوبی شـهر تهران تا 

مترمربعی ۴ میلیون تومان د ر نوسان است.
این اقد ام شهرد اری تهران برای افزایش بهای عبور از پروانه ساختمانی 
صـاد ر شـد ه بـا هد ف جلوگیـری از بـروز تخلـف وخطای سـاختمانی د ر 
ساخت وسـازهای مسـکونی انجام شـد ه تا آنچـه د ر قالب سـاختمان های 
مسـکونی جد ید  د ر شـهر احد اث می شـود  تا حد  امکان منطبق با شـرایط 
د رج شـد ه د ر پروانه های ساختمانی باشد . بررسی ها نشان می دهد با توجه 
به میانگین قیمت مسـکن و واحد های نوسـاز د ر شهر تهران و همچنین با 
توجه به برآورد  قیمت تمام شد ه ساخت مسکن د ر مقایسه با مبلغ جد ید  
جریمه تخلف سـاختمانی، میانگین مبلغ جریمه تخلف سـاختمانی د ر سال 
۹۹ با ۸۵ د رصد  از حاشـیه سود  ساخت وسازهای مسکونی د ر شهر تهران 
برابری می کند . بنابراین با توجه به فرمول جد ید  جریمه تخلف ساختمانی 
د ر سـال ۹۹ و مقایسه آن با حاشیه سـود  سازند گان د ر ساخت وسازهای 
مسکونی به نظر می رسد  د ر صورتی که همین شکل برنامه ریزی مد یریت 
شهری د ر عمل به اجرا د رآید  و سازند گان متخلف بر همین اساس جریمه 
تخلف خود  را پرد اخت کنند ، این میزان جریمه می تواند  برای سـازند گان 
بازد ارند گی نسبی د ر برابر عبور از خط قرمز پروانه ساختمانی که از سوی 

شهرد اری تهران تعریف شد ه، ایجاد  کند . 
نـرخ جریمه تخلفات سـاختمانی در تهران برای اعمـال در پرونده های 
سـال ۹۹ به شـکل قابل توجهی تغییر کرده است و سـازندگان از این پس 
با مراجعه به فهرسـت اعالم شده از سوی شهرداری های مناطق می توانند 
برای اخذ پایان کار، پرونده ۱۳ نوع تخلف ساختمانی را با پرداخت عوارض 
حل کنند. این بدان معنی است که امکان توافق ریالی سازنده های متخلف 

با شهرداری های مناطق بدون نیاز به کمیسیون ماده ۱۰۰ فراهم شد.
پیـش از این شـوراهای معماری مناطـق با صدور مجوزهایـی خارج از 
ضوابـط مصوب باالدسـت در زمان صـدور پروانه سـاختمانی امکان بروز 
تخلفـات سـاختمانی در مناطق مختلف پایتخت را فراهـم می کردند اما از 
سـال گذشـته با مصوبه شـورای شـهر درخصوص کاهش اختیـارات این 
شوراها تا حد زیادی امکان بروز تخلفات ساختمانی همچون افزایش تراکم 
طبـق روال گذشـته از میان رفت. همین موضـوع منجر به کاهش معنادار 
حجم درآمدهای کسـب شده برای شهرداری های مناطق از این حوزه شد 
و عمال شوراهای معماری مناطق کارکرد گذشته خود در درآمدزایی را از 
دست دادند. اما هنوز چندماه از مصوبه شورای شهر در این حوزه نگذشته 
اسـت که شـهرداری تهران با تدوین یک الیحه جدید برای تعیین حدود 
اختیارات و عملکرد جدید کمیسـیون های داخلی مناطق یک مسیر جدید 
برای مجوزدار شـدن تخلفات سـاختمانی پس از صدور پروانه سـاختمانی 
ایجاد کردند تا به نوعی کارکرد شوراهای معماری مناطق در هنگام صدور 
پروانه ساختمانی به کمیسیون های داخلی مناطق هنگام صدور مجوز پایان 

کار ساختمانی منتقل شود.
این در حالی است که تخلفات ساختمانی در این دوره از مدیریت شهری 
به عنوان شهرفروشی خوانده شد و وارد کردن اشکال به این موضوع سبب 
شد تا تاکید ویژه ای بر حذف ریل درآمدزایی از این مسیر برای مدیریت 
پایتخت شود. هرچند در دوره گذشته مدیریت شهری، یک نوع چراغ سبز 
غیرمستقیم و نانوشته برای انجام تخلفات ساختمانی به سازندگان داده شده 
بود اما پرونده این تخلفات در نهادی بیرون از شهرداری تهران و با حضور 
نمایندگان ارشـد قضایی و دولتی تحت عنوان کمیسـیون ماده ۱۰۰ مورد 

بررسی قرار می گرفت.
نکته و تفاوت مهم بازار رسمی شهرفروشی که در این دوره از مدیریت 
شـهری معرفی شـده با دوره  گذشـته آن اسـت که حوزه عمـل و کنترل 
کمیسـیون ماده ۱۰۰ نسـبت به قبل به شـدت کاهش پیدا می کند و در 
مقابل امکان توافق متخلفان با شـهرداری درون خانواده شـهرداری فراهم 

می شود.
فرق دیگر روند بررسـی تخلفات ساختمانی در این بازار با دوره گذشته 
مدیریت شـهری آن است که برای اولین بار فهرست مجاز برای تخلفات 
ساختمانی اعالم شده است که در صورت انجام آن و با پرداخت عوارض، 

امکان صدور پایان کار برای سازنده فراهم خواهد شد.
در این مصوبه که فهرسـت تخلفات مجاز ساختمانی ارائه شده، عبارت 
»تخلف« جای خود را به »اضافه سـازی« و عبارت »جریمه« به »عوارض« 
داده اسـت. ضمـن آنکه مطابق بـا متن این مصوبه، نهادی که مسـئولیت 
پیگیـری ایـن تخلفـات را دارد ابتـدا با افزایـش حوزه اختیـارات به جای 

کمیسیون ماده ۱۰۰ به کمیسیون داخلی منطقه سپرده می شود.
متن و جزئیات این مصوبه نشان می دهد یک منو حاوی ۱۳ تخلف مهم 
ساختمانی در این مصوبه برای سازندگان تعریف شده که در صورت بروز 
آن می تواننـد در قالـب کمیسـیون های داخلی مناطق آنهـا را حل و فصل 

کنند.
مهم تریـن اشـکال شـاخص مصوبه آن اسـت کـه شـهرداری در نقش 
بازرس، ناظر و کنترل کننده سـاخت و سـازهای شهر تهران قرار است در 
نقش قاضی و پایشـگر مسـوولیت خود هم مسوولیت داشته باشد. پیش از 
این ماموران شـهربان، در مناطق مختلف شـهر با بازدیدهای روزانه نقش 
کنترل کننده روند اجرای سـاخت وسـازهای شـهری را بر عهده داشتند و 
در نهایت درقالب کمیسـیون  ماده ۱۰۰، تخلفات سـاختمانی برای صدور 
رای نهایی مورد بررسـی قرار می گرفت. اما حاال شـهرداری در قالب این 
کمیسیون ها که اعضای آن شامل شهردار منطقه، معاون شهرسازی منطقه 
و رئیس نظارت فنی منطقه به عالوه سـازنده برای انجام توافق می شـود، 
خـود قاضـی برای حـل و فصل تخلفات سـاختمانی احتمالی می شـوند. از 
آنجـا کـه در صورت بـروز تخلف سـاختمانی، اخذ عـوارض از محل این 
عوارض یک نوع منبع درآمدی برای شهرداری ایجاد خواهد کرد به نظر 
می رسد تضاد منافع شکل گرفته در این بخش مانعی برای انجام مسوولیت 
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کامل شـهرداری در نقش ناظـر و کنترل کننده اجرای صحیح ضوابط 
ساختمانی باشد.

بنابراین منوی مجاز تخلفات ساختمانی کامال با بحث پیشگیری از 
بروز تخلف، شهرفروشـی و اضافه خواهی سازنده ها در تضاد است. به 
تعبیر دیگر صدور مجوز تخلف ساختمانی از طریق پرداخت عوارض، 
با مسوولیت شهربان های مناطق مختلف که مسوولیت بازرسی روزانه 

از پروژه های ساختمانی شهر را دارند، قابل جمع نیست.
اولین مورد، صدور مجوز برای افزایش مسـاحت بنا اسـت. در این 
مصوبه آمده: »افزایش مساحت بنا بدون افزایش طبقه ضمن رعایت 
حقـوق مجاورین، حداکثر تا ۵ درصد مسـاحت کل زیربنای ناخالص 
پروانه و حداکثر تا ۵۰۰ مترمربع در کل زیربنا به عنوان رواداری در 
اجرا« قابل بررسـی در این کمیسـیون خواهد بود. همچنین رسـیدگی 
بـه تیغه بنـدی داخلی هـر واحد و نیـز مغایرت در جزئیـات اجرایی 
بنای احداث شـده نسبت به نقشه های مصوب پیوست پروانه، اعم از 
نقشه های سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی، منوط به پذیرش 
مسوولیت و تایید مهندسان ناظر بدون اخذ عوارض در این کمیسیون 

قابل پیگیری است.
سـومین مورد مجـاز و قابل پیگیری در این کمیسـیون به افزایش 
حداکثر یک طبقه در زیرزمین مازاد بر پروانه مربوط می شـود. البته 
ایـن نوع مجوز از آنجاکه به کاهش مسـاحت واحدهای مسـکونی از 
طریق افزایش تعداد پارکینگ ها منجر می شود، یک پیش بینی مناسب 
و موردنیاز برای تمامی ساخت وسازهای شهری است تا به این ترتیب 
میانگین متراژ واحدهای مسـکونی در شهر تهران قابلیت کاهش پیدا 

کنند.
همچنین مطابق با مصوبه شـورای شـهر افزایش مسـاحت خالص 
طبقـات در صورت ثابت بودن مسـاحت زیربنا و تعداد طبقات طبق 
پروانه، مشروط به رعایت سطح اشغال مجاز و ابعاد استاندارد فضاهای 
مشاعی طبق مقررات ملی در این کمیسیون قابل تصمیم گیری است.

براسـاس این مصوبه امکان ادامه دار بودن آسانسـورها تا پشت بام 
مشروط به اعمال تمهیدات الزم در طراحی نمای امالکی است که راه 

پله آنها در بر گذرهای اصلی قرار می گیرد.
کاهش ابعاد راه پله، آسانسـور و البی آسانسور نسبت به نقشه های 
مصوب و پروانه نیز با تایید این کمیسـیون منطقه امکان پذیر خواهد 

بود.
پیشـروی طولـی زیرزمین به سـمت حیاط در امـالک غیرباغ نیز 
بـه میزان حداکثر ۲ متر و در محدوده پیشـروی مجاز طرح تفصیلی 
بـه منظـور تامین تاسیسـات، پارکینگ و احداث انبـاری با مجوز این 

کمیسیون برای سازنده  فراهم خواهد شد.
عالوه بر این، اعضای شـورای شـهر افزایش ارتفاع کل بنا، حداکثر 
به میزان ۵ درصد کل ساختمان از گذر برای ساختمان های یک متر 
از ۶ طبقه، ۳ درصد ارتفاع کل سـاختمان از گذر برای سـاختمان های 
۶ تـا ۱۲ طبقـه و یـک درصـد ارتفـاع کل سـاختمان از گـذر برای 
ساختمان های ۱۲ طبقه و بیشتر را از جمله اختیارات کمیسیون داخلی 

منطقه برشمرده اند.
احـداث پیش آمدگـی درطبقه اول با رعایت ارتفاع مجاز ۵/ ۳ متر 
در گذرهـای ۱۲ متری و باالتر، نورگیری غیرمسـتقیم آشـپزخانه از 
پذیرایی و پذیرایی از آشپزخانه و… با هواکش مناسب، از دیگر مواردی 
است که در صورت انجام آن از سوی سازنده ها، قابل پیگیری و حل و 

فصل در کمیسیون های داخلی مناطق است.
همین طـور اختصاص قسـمتی از پیلـوت )همکفی که بـرای تامین 
پارکینـگ در نظرگرفتـه شـده( بـه البـی ورودی مشـروط بـه حفظ 
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پارکینگ مورد نیاز نیز امکان پیگیری بدون نیاز به پرداخت عوارض به 
شـهرداری دارد. از دیگر اختیارات مهم کمیسیون داخلی منطقه، امکان 
بررسـی تبدیل کاربری مسکونی به اداری در صورتی که ملک در پهنه 
کار و فعالیت و مختلط واقع شده باشد، است. همچنین مطابق با مصوبه 
شورای شهر تهران، حذف پارکینگ به دلیل غیرقابل اصالح یا غیرقابل 

استفاده بودن آن مجاز خواهد بود.
بررسـی ایـن منوی ۱۳ مـوردی بـرای تخلفات سـاختمانی مجاز در 
پروژه ها نشان می دهد هرچند در مقدمه مصوبه شورای شهر گفته شده 
کـه تخلفـات جزئی و خطاهـای اجرایی در این کمیسـیون قابل طرح و 
پیگیری اسـت اما دو نوع تخلف پولسـاز برای شهرداری و جذاب برای 
سـازنده ها شـامل تغییر کاربری و افزایش مسـاحت از جمله اختیارات 

پیش بینی شده برای این کمیسیون ها است.
براسـاس د ستورالعملی که معاونت شهرسـازی و معماری شهرد اری 
تهران برای تعیین فرمول جد ید  جریمه تخلف ساختمانی و نحوه د ریافت 
جرایم از این نوع تخلفات د ر نظر گرفته، میانگین آنچه باعنوان جریمه 
تخلف ساختمانی از سازند ه د ریافت می شود  معاد ل ۱۰۲ د رصد  د ر سال 
۹۹ نسـبت به سـال گذشته افزایش پید ا کرد . مطابق فرمول پیشنهاد ی 
شـهرد اری و تصویب شد ه د ر شورای شهر تهران، میانگین مبلغ جریمه 
تخلفات ساختمانی برای ساخت وسازهای مسکونی پایتخت از مترمربعی 
۳ میلیـون و ۶۰۰ هـزار تومان د ر سـال ۹۸ به ۷ میلیـون و ۳۰۰ هزار 

تومان د ر سال ۹۹ افزایش پید ا کرد ه است. آن طور که فرمول تعیین شد ه 
نشان می د هد  مبلغ جریمه برای هر مترمربع تخلف ساختمانی د ر مناطق 
شمالی شهر تهران تا ۱۵ میلیون تومان و برای مناطق جنوبی شهر تهران 

تا مترمربعی ۴ میلیون تومان د ر نوسان است.
این اقد ام شهرد اری تهران برای افزایش بهای عبور از پروانه ساختمانی 
صـاد ر شـد ه با هـد ف جلوگیری از بـروز تخلف وخطای سـاختمانی د ر 
ساخت وسـازهای مسـکونی انجام شـد ه تا آنچه د ر قالب ساختمان های 
مسـکونی جد ید  د ر شـهر احد اث می شود  تا حد  امکان منطبق با شرایط 
د رج شد ه د ر پروانه های ساختمانی باشد . بررسی ها نشان می دهد با توجه 
به میانگین قیمت مسـکن و واحد های نوسـاز د ر شهر تهران و همچنین 
با توجه به برآورد  قیمت تمام شـد ه سـاخت مسـکن د ر مقایسه با مبلغ 
جد ید  جریمه تخلف سـاختمانی، میانگین مبلغ جریمه تخلف ساختمانی 
د ر سـال ۹۹ با ۸۵ د رصد  از حاشـیه سود  ساخت وسازهای مسکونی د ر 
شـهر تهران برابـری می کند . بنابراین با توجه بـه فرمول جد ید  جریمه 
تخلف ساختمانی د ر سال ۹۹ و مقایسه آن با حاشیه سود  سازند گان د ر 
سـاخت وسازهای مسـکونی به نظر می رسد  د ر صورتی که همین شکل 
برنامه ریزی مد یریت شهری د ر عمل به اجرا د رآید  و سازند گان متخلف 
بر همین اساس جریمه تخلف خود  را پرد اخت کنند ، این میزان جریمه 
می تواند  برای سـازند گان بازد ارند گی نسـبی د ر برابر عبور از خط قرمز 
پروانه ساختمانی که از سوی شهرد اری تهران تعریف شد ه، ایجاد  کند . 








