
 

 

 

1 ،2

  خ شریعتی صائین قلعه، زنجان،

hadibahmanimonfared@yahoo.com  
  

که براي جلوگیري از تخلفات سـاختمانی   شبه قضایی است جمله نهادهاي خاص و کمیسیون ماده صد قانون شهرداري از 

 وسـیله  بـه  پروانـه  مفـاد  مخالف یا پروانه بدون هاي ساختمان ساختمانی، عملیات از تواند می شهرداري آمده است وجود به

امـا طبـق   . نمایـد  ريجلـوگی  باشـد  شـده  واقـع  محصـور  غیـر  یـا  محصـور  زمین در ساختمان که آن از اعم خود مأمورین

تصـمیمات ایـن کمیسـیون     طی دو دهه اخیر، جرایم ساختمانی هرساله رو بـه افـزایش اسـت و    هاي انجام گرفته، پژوهش

تـوان،   کـه اهـم دالیـل آن را مـی     .نتوانسته به شکل مؤثري نقش بازدارنده اي را در بروز تخلفـات سـاختمانی ایفـا نمایـد    

بالتکلیفـی اراضـی قولنامـه     غیر شفاف، وجود قوانین مبهم و نظارت، سیستم کنترل وضعف  ناسازگاري ضوابط با واقعیات،

. موارد دیگـر دانسـت   ها به عنوان یک منبع درآمد و ها به آراي جریمه کنترل زمین شهري و نگاه شهرداري ، عدم وجوداي

کنترل تخلفات ساختمانی  دگی وبازدارن شهرداري خرمدره در در این پژوهش سعی شده است نقش آراء کمیسیون ماده صد

مـورد تخلفـات    700کـه نزدیـک بـه     86-90 بررسی تخلفات ساختمانی در دوره زمانی بررسی شود یافته هاي پژوهش با

دهد کـه تخلفـات سـاختمانی هرسـال      شهرداري مطرح شده است نشان می در کمیسیون ماده صد ساختمانی بوده است و

ن بیشترین فراوانی تصمیمات کمیسیون مربوط بـه صـدور راي جریمـه اسـت کـه      بیش از سال قبل رخ داده است همچنی

 .باشد عدم موفقیت کمیسیون این شهرداري در کنترل تخلفات ساختمانی می گواهی بر

  

  تخلفات ساختمانی، شهر خرمدره کمیسیون ماده صد،:

                                                             
  دانشجوي کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزي شهري- 1
  ریزي شهري دانشگاه زنجاندانشیار گروه جغرافیا وبرنامه  - 2



 

 

 اط بـا شـهرداری را  بارت خودشهری  وساز ساختوی دیگر ایجاد س از وولین نیاز برای زندگی در شهر است ا ،مسکن

  .ضروری است دهند میشهری را نظم  امور وکالبد  که ینیقوان وشهرداری وجود چرا که  آفریند می

 مـاده  ،هـا  آن جمله از که شدافزوده شهرداری  قانون به 113 الی 96 مواد ،قانون الحاقی استناد به و 1345 سال در

 برنامه اجرایی عملیات منظور تسهیل بهقانونی  دموا این که دهد می نشان مذکور مواد بررسی بودند ذیل رهتبص 2 و 100

 قـانون  بـه  ها ساختمانسازندگان  و مردم توسط ها آن رعایت و تضمین شهرها برای عمرانی های طرح شهرسازی و های

 و شـهرها  محـدوده  در واقع اراضی امالک و مالکین یبرا که تعهداتی و وظایف کنار درو  است شده افزوده ها شهرداری

اسماعیل (نموده است  الزامی شهرداری برای را شهری و سازهای ساخت کنترل و نظارت امراست ه نمود ایجاد آن حریم

   )31:1378 نژادشمالی

 سـرمایه  به عنوان هدر رفتن مصالح ساختمانی باعث یشهرساز وبر اساس اصول فنی  سازها وعدم اجرای ساخت 

دلهـره   سـبب رعایـت نشـده    ها آنشهرسازی در  ای وکه اصول فنی  ییها ساختمانزندگی در  ،نیا برافزون  شود می ملی

   )3:1388 گرانید ومختاری . (دش خواهدزندگی در شرایط سخت  ساکنین و

از  و انـد  نمـوده اخیر مهاجران بسـیاری را جـذب    یها سالست در اشهرهایی نظیر خرمدره که جزو شهرهای میانی 

مشکالتی از قبیل شکل  شود میاین شهر یکی از شهرهای است که پیش بینی  اند نماندهنظر تخلفات ساختمانی مصون 

  .اشدمربوط به تخلفات ساختمانی بناهمگون 

  

ورهای در در کش خصوص بهای  عدیده مشکالت خود همراه به شهرها اندازه از بیش توسعه و جمعیت فزاینده رشد

 در که است دیهیب. تشهرهاس در زمین قیمت سابقه بی افزایش مشکالت این جمله ازاست  آورده وجود بهحال توسعه 

 اکثـراً  کـه  برنـد  می پناه شهرها حاشیه ارزش کم های زمین سوی به سکونت برای کم آمد در با های گروه حالتی چنین

 پروانـه  اخـذ  و قـانونی  وساز ساخت برای ار الزم توان ساکنان چون و است معمولی زندگی یک جهت الزم امکانات فاقد

 1385 ظــاهری. (نماینــد مــی قــانونی غیـر  صــورت بــه بنــا احــداث و سـاختمانی  تخلــف بــه اقــدام ندارنــد یسـاختمان 

شـهری و ایجـاد قـوانین شـهری      یها طرحشهری برای رشد موازنه شهر از کلیه جهات اقدام به تهیه  اندرکاران دست) 4:

جرای آئین نامه منطقه بندی و ضـوابط مربـوط بـه    ا. دشهر بپوشانن چهره برتا یک لباس نظم و هماهنگی را  اند پرداخته

در مـورد صـدور پروانـه     است که در حوزه هـر شـهر یـا منطقـه شـهری      یعمل ونحوه استفاده از اراضی منوط به اقدام 

  )3:1369 هاشمی( شود میانجام  یشهرساز ومانی ساخت اتیعمل و ها فعالیتنظارت بر  اعمال و ها ساختمان

 پـذیر  مهـاجر  شهرهای از ویکی باشد می کشور میانی شهرهای از نفرهزار  50000 بربالغ  یتیجمع با خرمدره شهر

 عنـوان  بـه  یساختمان در دهه های اخیر تخلفات است مطرح شهرها به روستائیان مهاجرت در خصوص به زنجان استان



 

 

چهـره نامناسـب برخـی از     نیهمچنـ  و ،در شهر خرمـدره  ناهمگونی کالبدی رود میاست که احتمال  شده مطرح معضلی

مطـابق نبـودن    ،سـاختمانی  یسـازها  وقـوی برسـاخت    عـدم نظـارت   نیهمچن ومناطق با مهاجر پذیر بودن این شهر 

در  مـرتبط باشـد  رد مناسـب نبـودن قـوانین در ایـن مـو      شـهرها و  یاقتصاد واجتماعی  های ویژگیشهری با  یها طرح

یشـتر مسـتعد تخلفـات    ب ،اخیر حاشیه شهر خرمدره با بیشترین سهم مهاجرپـذیری نسـبت بـه منـاطق دیگـر      یها سال

این است که این کمیسیون تا چه مقدار توانسـته اسـت در مـورد تخلفـات سـاختمانی       حاضرمسئله  .باشد میساختمانی 

 معبر ویک سد  نساختمانی به این کمیسیون به عنوا وساز ساختیان مجر خصوص بهمقدار مردم و  چه وبازدارنده باشد 

ایـن   یا اینکه این کمیسیون خود به رواج تخلفات ساختمانی کمک کرده است کنند میدر ارتکاب تخلف ساختمانی نگاه 

  ... دایست که در ادامه بحث خواهد شمسئله 

  

 وتخلفـات سـاختمانی    کنترل دراده صد شهرداری خرمدره ون میارزیابی تصمیمات کمیسهدف اصلی این پژوهش 

عـواملی   ترین مهمهمچنین شناخت  باشد میشهر این تخلفات ساختمانی در  تیفیک وکمیت  شناخت وبررسی  نیهمچن

کمیسیون ماده صد  یآرا ودر این پژوهش با بررسی فراوانی تخلفات ساختمانی  دهند میکه تخلفات ساختمانی را شکل 

  .شود میموارد فوق بررسی  86-90ه مطالعاتی در دور

  

آیا تصمیمات کمیسیون ماده صد قانون شهرداری خرمدره در کنترل تخلفات ساختمانی نقـش بازدارنـده ای داشـته    

 .است

  . آیا رابطه ای میان بیشترین نوع آراء با کنترل یا رواج تخلفات ساختمانی وجود دارد

 

 .شود میفرضیه ذیل مطرح  پژوهش های پرسشبه  با توجه

ر کنترل تخلفـات سـاختمانی نقـش    د ،با بیشترین آراء جریمه هرشهرداری خرمدکمیسیون ماده صد  رسد میبه نظر 

 .بازدارنده ای نداشته است

 

  

مطالعـات زیـادی در مـورد     پیوسته است تا کنون ها شهرداریکمیسیون ماده صد به قانون  که 1345 سالاز        

 مطالعات ودر میان مباحث آمده است  عمل بهبررسی نقش کمیسیون ماده صد در بازدارندگی یا رواج تخلفات ساختمانی 



 

 

 قوشـجی صـمدی  ( به تخلفات ساختمانی توان میکه به رشته تحریر در آمده است  ییها کتابدر مورد قوانین شهرسازی 

میـان   از و. اشاره کـرد  )1369هاشمی ( یشهرساز نیقوان وقوق شهری ح ،)1369 دیاحم( رنامه ریزی شهریب ،)1377

بـه   »براهکارهای مناسـ  ارائه ووانع اجرایی ضوابط شهرسازی م« عنوان بادر مقاله خود  یمحمد پور ومقاالت طاهری 

ماری به ارائه نتایج آ یها یررسبوبا  اند پرداختهشهر تبریز  گانه 8بررسی عوامل ایجادکننده تخلفات ساختمانی در مناطق 

مـاده   ونیسـ یکمنقـش آرای  «در مقاله خود تحت عنـوان   آزاد وختاری م. اند پرداختهراهکارهای مناسب در این زمینه  و

کـه   اند کرده مشخص و اند پرداختهه بررسی نمونه های موردی از تخلفات ساختمانی ب »یرواج تخلفات ساختمان در 100

تجدید نظر تبدیل شده است که ایـن خـود تخلفـات     ونیسیکمون بدوی به رای جریمه در یرکمیسد بیتخر آراءچگونه 

هـای آن   تبصـره  وماده صد  ونیسیکملیرضا در مقاله ای تحت عنوان نقش ع ،سماعیل نژادا. دهد میساختمانی را رواج 

 به وون پرداخته یکار این کمیسغاز آاز  سازها وبه بررسی نقش کمیسیون در ساخت  شهری یسازها ودر کنترل ساخت 

 از فقـط یکـی   و فقـط  ،ماده صـد  ونیسیکم قانون بتصوی زمان دهه از 4 از بیش گذشت از پس این نتیجه رسیده است

 بـه  هـم  آن باشـد  مـی  ای عمرانی اقدام انجام هر برای شهرداری از اخذ پروانه همان که فوق ماده قانونی در مقرر اهداف

   .ستا حاصل گردیده نسبی طور

  

مطالعـات  و  روش اسـنادی  بـه گردآوری داده هـای پـژوهش   است  توصیفی تحلیلی ،روش تحقیق در این پژوهش

به کمیسیون ماده صد شهرداری خرمـدره در مقطـع    یارجاعهای  پرونده وبا مراجعه به پروانه های ساختمانی میدانی و 

اهـل فـن    نقطه نظرات از استفاده و امدهایپ ور خصوص بررسی علل د. تجمع آوری گردیده اس 1386-1390 های سال

پرونـده هـای    ودر این پژوهش شـهر خرمـدره   امعه آماری ج. تت میدانی صورت گرفته اسطالعام ،در بخشی از تحقیق

  .باشد می 86-90شهرداری خرمدره در طی دوره زمانی  دی به کمیسیون ماده صارجاع

  

 و یشهردار لهیوس به احکام و باشد یم یساختمان تخلفات ردامو به یدگیرس جعمر ،ها یشهردار صد ماده ونیسیکم

 مـاده  کی تبصره استناد به مختلف یشهرها در را خود تیفعال صد ماده ونیسیمک. دش خواهد اجرا ربط یذ مراجع ریسا

 نیـ ا در افـت ی تیرسـم  یاسـالم  انقـالب  از قبـل  راسـتا  نیـ ا در الزم التیتشک و نمود آغاز 17/5/1352 یاصالح صد

 مختلف مراحل با و شد آغاز یاسالم انقالب از پس ها یسیونکم گسترده تیفعال کنیل دارد، وجود یمختلف یآرا خصوص

   )1389 یشهر(ت اس بوده رو روبه تحوالت از یا دهیعد و

 راجـع م اسـت  گرفتـه  قرار آن صالحیت در صراحتاً که دارد را اموری به رسیدگی صالحیت اًمنحصر، ونیسیکماین 

 غیـر  مراجع و حقوقی دادگستری غیر مراجع به نیز اخیر مراجع و دادگستری غیر مراجع و دادگستری مراجع به رسیدگی



 

 

 بـر  شـود  یمـ  گرفته نظر در آن یبرا که است مجازاتی اخیر بندی تقسیم مبنای باشد یم تقسیم قابل کیفری دادگستری

وکالـت  ( گـردد  یم محسوب کیفری دادگستری غیر مراجع از شهرداری قانون 100 ماده کمسیون بندی تقسیم این طبق

1390( . 
 شـود  یمـ  شـهرها هماهنـگ   نـا  ر موزون ویرشد غ تینها و در یتخلفات ساختمان که منجر به یلیدال ینتر مهماز 

و دم نظـارت مسـتمر   ، عـ یشـهر  یهـا  طرح یاکارآمد، نیشهر نیو زممسکن  یران، گتیه جمعیرو یاز رشد ب توان یم

به نقل از  و همکاران یآباد یزنگ( .نام برد توان یمرا  رهیو غن یه روز نبودن قوان، بیدار شهرداریاپ یمال دم منابع، عکارآمد

  )13: 1388تهران  شهرداری صد ماده های یونکمس کل اداره

موضوع تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد مطرح شده باشد، چه مطرح نشده باشد اختیـار  شهرداری چه آنکه 

نفع موافقت بر تخطی از  تواند با سازش با ذی آنکه برخالف مقررات، با متخلف سازش کند ندارد و همچنین هیچ گاه نمی

جرایـی نیسـت و حسـب مـورد شـهرداری      اال نفسه موجد اثری الزم بنابراین رای کمیسیون ماده صد، فی. مقررات بنماید

ر د) 1388 یمیرح( دتواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضای متخلف آن را اجرا نکرده و اقدام دیگری را پیش گیر می

ش اسـت  یدر حال افزا یم که تخلفات ساختمانیهست شاهد ها آنافزوده  و ارزش نیو زمش مشکل یر با افزایاخ یها سال

ون یسـ یم، کدر بسـیاری از شـهرها   ر واقعد. تشتر اسیب صادره یساختمان یزان پرونده هایان تخلفات از مزیواقع م و در

شـتر  ین موضوع که بیبا علم به ا یمتخلفان ساختماند یفا نمایا یرا در تخلفات ساختمان ینتوانسته است نقش بازدارنده ا

مه یچرا که مطمئن هستند با پرداخت جر نمایند می یانبه تخلف ساختم اقدام دارندمه سوق یسمت جره ب ونیسیکم آراء

  .خواهد داشت همراه بهن برابر سود را یچند ها آن یتعلل در پرداخت آن تخلف انجام شده برا یا حتی

  

. باشـد  یزنجـان مـ   -ن یر راه آهن و اتوبان قزوین شهرستان در مسیا باشد می استان زنجاندر  یخُرَّم دره شهرستان

ک یـ ک بخـش،  یـ  یدارا دره خرمشهرستان . باشد ینفر م 63000گذشته بالغ بر  یها ت شهرستان طبق آمار سالیجمع

کـه   باشد میهفتگانه استان زنجان  های شهرستانرم دره مرکز شهرستان خرم دره از خ .دباش یشهر و شانزده دهستان م

 8/10و مساحت ان  شود میاز شمال به استان قزوین از شرق به ابهر از غرب به سلطانیه و از جنوب به خدابنده محدود 

دقیقه شمالی خـط   10در جه و  36 گرینویچ و النهار نصفدقیقه طول شرقی  25درجه و  49در و  باشد میکیلومتر مربع 

اصلی  دو قسمتشهر به  باشد مینفر  50000 بربالغ متر و جمعیت شهر  1575از سطح دریا  آن ارتفاعاستوا قرار دارد و 

کنـار رودخانـه ابهـر رود     و دراصلی شکل گیری شهر بوده است  مقرشهر که  یمیو قدتقسیم شده است قسمت جنوبی 

  .تت شمالی شهر که در دهه های اخیر توسعه یافته و مقر اصلی مهاجران روستایی بوده اسقسم توسعه یافته است و



 

 

  

  )1390مأخذ نگارندگان (ن خرمدره در استان زنجا و شهرموقعیت شهرستان -1شکل 

  

  

حتی اگر مراحـل   شود میبه هرگونه ساخت و سازی که فاقد مجوز کتبی از شهرداری باشد بنای بدون پروانه گفته 

پروانـه ننمـوده و    اخـذ صدور پروانه ساختمان و پرداخت عوارض نیز توسط مؤدی انجام گرفته باشد لـیکن مبـادرت بـه    

به آن ساختمان تسری دارد و چنانچـه ایـن بنـا در محـدوده و      ساختمان خود را احداث نماید باز هم اطالق بدون پروانه

و نداشتن سند مالکیت مانع رسیدگی و طرح موضوع در ایـن   باشد میحریم شهر باشد قابل طرح در کمیسیون ماده صد 

رأی صـادر   هـا  پرونـده در این خصوص کمیسیون بـا دو دیـدگاه بـرای ایـن گونـه       .) 1390 شمس( گردد نمیکمیسیون 

رای بـه   توانـد  مـی فنی و بهداشتی نباشد کمیسیون  ،مغایر اصول شهرسازی ،هر بنای احداثی بدون پروانه فال: ایدنم می

و چنانچه بنای احداث شده مغایر بـا اصـول شهرسـازی باشـد علیـرغم وجـود پروانـه و جـواز صـادره           نمایدجریمه  اخذ

در صورتی که ساختمان احداث شده بدون پروانـه از   ب. درأی به تخریب بنای موصوف را صادر نمای تواند میکمیسیون 

ریمـه قـانونی را بـه اسـتثنای     ، جبـه شـرط رعایـت آن اصـول     توانـد  یمـ لحاظ شهرسازی قابل اصالح باشد کمیسـیون  

صادر کند و در صورت حـدوث چنـین    شوند یمکه در مناطق ممنوعه و مناطق فاقد طرح مصوب ساخته  ییها ساختمان

بیشترین این نوع تخلفات در نواحی  )2: 1390 نوشهر شهرداری( .باشد یمصدور رأی قلع بنا  ،تخلف وضعیتی حکم قانونی



 

 

ن قسمت از شهر که حدود گسترش شـهر را  یا حاشیه های شمالی شهر رخ داده است مخصوصاً در، حاشیه شهر خرمدره

را به خود جذب کرده اسـت   یین روستایرن درصد از مهاجیشتریب دهد یمپس از انقالب نشان  یها سالدر  ییتا حد باال

ن قسـمت  یـ ا یه هـا یحاشـ  دهـد در  یرا نشان مـ  یخاص ینظم ین منطقه بیا یها قسمتشتر یبافت و نقشه شهر در ب

ن مهـاجران مقـدمات   یـ بـه ا  هـا  آنبا فروش  یو به هر نحو ین شهریبا قطعه قطعه کردن زم ین شهریان زمیسودجو

  .اند آورده به وجوداضافه بنا را  یا در مواردیبدون پروانه  یساخت خانه ها

  

  

در صورتی که نقصان راجع به عدم اسـتحکام بنـا از لحـاظ فنـی     :رأی به اصالح و رفع عیب در صورت امکان ف ال

ــده          ــین شـ ــانی تعیـ ــازه زمـ ــک بـ ــص در یـ ــع نقـ ــه رفـ ــیون رأی بـ ــد کمیسـ ــع باشـ ــل رفـ ــقابـ ــد یمـ   . دهـ

اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سـازی نباشـد و یـا ذینفـع در بـازه      :ی غیر مستحکم رأی تخریب بنا) ب   

و  شـود  یمـ اجرا گذاشـته   مرحلهزمانی تعیین شده در بند الف نسبت به مقاوم سازی اقدام ننماید رأی قلع بنا صادر و به 

بات بنای ساختمان غیـر مسـتحکم را کـه خطـر     با صدور رأی جریمه موج تواند ینممسلماً در این گونه موارد کمیسیون 

 اشاره شده است که هر ساختمانی که به وضوحدر تبصره ماده یک کمیسیون )39: 1390یکاظم(.آفرین است فراهم نماید

 در منـدرج  مشخصـات  خـالف  یبناها و تاسیسات مواجه باشد قلع  اشکال با...  و معماری و شهرسازی ،یا فنی از لحاظ

 رمهاجرپذی و مناطقشهر خرمدره بیشترین تخلف استحکام بنا مربوط به حاشیه های شهر در. باشد اشتهد ضرورت پروانه

 یقـانون  یوبـ  ینظمـ  یبـا بـ   هـا  قسمتاست اکثر  یشهر که مقصد مهاجران روستای  یه ایحاش های قسمتدر  .باشد یم

ک نمونـه  یـ محقـر،   یاث خانـه هـا  ن قسمت با احـد یه ایبضاعت در حاش یب یخانواده ها افته است ویگسترش  یخاص

  اند آورده وجود بهرا  ینیه نشیکوچک از حاش

  

  

 یاجرائـ  عملیـات  بـه  نسبت مکلفند یساختمان ناظر مهندسان در تبصره ماده هفت به این موضوع تاکید شده است

 و هـا  نقشـه  و پروانـه  در مندرج مشخصات اب ساختمان انطباق لحاظ از گردد یم احداث ها آن مسئولیت به که یساختمان

 را یفنـ  محاسـبات  و نقشـه  و پروانه با ساختمان مطابقت کار انیپا در و کرده نظارت مستمراً آن ضمیمه یفن محاسبات

 بنـا  اضافه از است عبارت که یاضاف تراکم خلفت. دارجاع دهن ونیسیکماین صورت موارد را به  ریدر غند و ینما یگواه

 تیصـالح  در داخـل  تخلفـات  انـواع  از گـر ید یکـ ی ،مالک یسو از یساختمان پروانه در مندرج یبنا ریز ساحتم بر زائد

 عبارت که کند صادر تواند یم حکم نوع دو میسیون، کتخلف از نوع نیا در .باشد یم یشهردار قانون 100 ماده ونیکمس

 عـدم  و طیشـرا  گـرفتن  نظـر  در بـا  توانـد  یم نویکمس صورت نیا در که مهیجر اخذ به یرا – 2 بیتخر – 1: از است

 هر یبرا ساختمان یمعامالت ارزش برابر سه از و کمتر دوم کی حداقل از دینبا که یا مهیجر اخذ به یرا ،قطع ضرورت



 

 

، با نظـارت کـم   ییها در قسمتخرم دره شهر این نوع تخلف در)1390شمس ( دیباشد بنما شتریب یاضاف یبنا مربع متر

ر اکثـر مـوارد در   د. شـود  یمـ دیـده   شـود  یمها ارائه  بساز بفروش که توسط ییها ساختماندر  و بعضاًیه ای ناطق حاشم

ا یمستقل  به صورتصاحبان امالک اقدام به ساخت اضافه بنا  اند شدهاط دار ساخته یح و ییالیکه به سبک و ییها خانه

 ینگهـدار  یبـرا  یشـهر مکـان   یه هـا یدر حاش یو حت یباران یکه در اکثر موارد کاربر اند نموده یوسته به ملک اصلیپ

  .باشد یموانات یح

 

سـال  تـا   1386میزان تخلفات ساختمانی در شهر خرمدره از سـال   یانجام شده و مطالعات اسناد های بررسیطبق 

.ذیل بوده است صورت به 1390

 []138613-1390 های سالوانی آراء صادره کمیسیون ماده صد در فرا -1جدول 

  

 

  

 
 
 
 

هـای مطروحـه در    پرونـده  ونتایج بررسی مطالعات پرونده های تخلف نشان دهنده این است که میـزان تخلفـات   

که از کـل تخلفـات صـورت گرفتـه در مقطـع       طوری بهباشد  ماده صد شهرداری هر سال بیش از سال دیگر ونیسیکم

حـدود   89 سـال  و درصد 38,9-88 سال درصد، 11,90حدود  87 سالصد،  در 3,5 دحدو 86سال  سهم 86-90 زمانی

  .باشد میصد  در 45,7
  )مأخذ نگارندگان( 1386 - 1390 های نمودار فراوانی آراء صادره کمیسیون ماده صد در سال-2شکل 

  سال  فراوانی

25  1386  

82  1387  

274  1388  

322  1389  



 

 

  []138613 -1390 های سالنوع آراء صادره کمیسیون ماده صد در  -2جدول .

 
  

  

  

 
 کـه  است گرفته قرار بررسی مورد نظر دیتجد و بدوی کمیسیون در پرونده 703 تعداد 1390 تا 1389 از کلی بطور

   .است بوده اصالحی درصد 5 حدود و تخریب درصد 2,5 حدود. تاس بوده مهیجر آراء درصد 92,5 دحدو در
  

  )مأخذ نگارندگان(1386- 1390 های نمودار نوع آراء صادره کمیسیون ماده صد در سال- 3شکل  

  

  

  

 حکـم  ایـن  کـه  یدرحـال  اسـت  داده اختصـاص  خود به را آراء تعداد بیشترین جریمه حکم است مشهود که همانطور

 سـعودی  ریسـ  و تخلفات افزایش شاهد بعدی یها سال در و است نبوده ساختمانی تخلفات برای بازدارنده نیروی چندان

 که شود می معلوم زمانی تخلفات مورد بیشترین که شود می مشاهده آمده عمل به ها بررسی در مچنینه. مهستی تخلفات

 موضوع این که پیداست نماید می استعالم شهرداری از معامله انجام جهت امالتیمع بنگاه و است معاوضه حال در ملک

  .دهد می نشان را ما وساز ساخت در ار نظارت ضعف

  

  

  

 

  سال  جرایم  تخریب  اصالحی

-  -  25  1386  

3  4  75  1387  

-  8  266  1388  

32  5  285  1389  



 

 

:  

آمـار تخلفـات    و باشـد  مـی صـحیح   پـژوهش مشـاهده شـد فرضـیه     نمودارها وکه در جدول فراوانی  یطور همان 

 تـوان  مـی جـرأت   به و ماده صد شهرداری هرسال بیش از سال قبل است ونیسیکمی به رجاعپرونده های ا وساختمانی 

شهر  یجهت تخلفات ساختمان یک اقدام بازدارنده ایخرمدره نتوانسته است  شهرداری 100ون ماده یسیگفت که آراء کم

هـا   وسـاز  سـاخت دسی بر امـر  ضعیف شهرداری و سازمان نظام مهن کنترل ونظارت  تواند میاز علل یکی  .خرمدره باشد

و سودجویان را بـه سـمت   به هر نحوی صادر شود ساختمان تا پایان کار  شوند میاست که با نظارت ضعیف خود باعث 

اسـت   یاجتمـاع  وشهری بـا شـرایط اقتصـادی     یها طرحبودن  ناسازگار وتخلف سوق دهد از علل دیگر مطابق نبودن 

که بیشتر  رخ داده استهای شهری  هیحاش وقی با اقشار ضعیف جمعیت مناط در شهر خرمدره بیشتر تخلفات ساختمانی

بنیه مالی  چون و اند گفتهوستا را به امید آینده ای بهتر در شهر ترک ر ،مقصد مهاجران روستایی است که با هر وضعیتی

 یکه به اصطالح محلـ شهر  یشمال های قسمتدر  نماید میتخطی  یشهرساز و وساز ساختد از قوانین نمستحکمی ندار

ن قسـمت  یـ در ا شوند میر ین قسمت سرازیاطراف به ا یاست که از روستاها یمقصد مهاجران شود میگفته  »کند هتاز«

ن قسمت یه ایبضاعت در حاش یب یها خانواده وافته است یگسترش  یخاص یقانون یوب ینظم یبا ب ها قسمتشهر اکثر 

اکثریت آرایـی کـه در ایـن    ز طرفی ا. اند آورده وجود بهرا  ینیه نشیک از حاشک نمونه کوچیمحقر،  یبا احداث خانه ها

اشـاره  بصره های کمیسیون ماده صد به مـواردی  در ت باشد میحکم تخریب  شود میدر اکمیسیون ماده صد شهرداری ص

در  -1ارتنـد از  کـه نمونـه ایـن مـوارد عب     اعمال گرددباید در آن صورت حکم تخریب یا اقدام به تخریب  شده است که

بنـا   عرای به قلـ  بایست میبهداشتی اشکاالتی داشته باشد کمیسیون  ای ونی ف ،ساختمان به لحاظ شهرسازی که یموارد

از پرداخـت   چنانچـه  و ظرف مهلت مقرر جریمه تعیین شده را به حساب شهرداری واریز نماید بایست میمالک -2 نماید

صـدور تخریـب را    یتقاضـا  وهمان کمیسیون ارجـاع   به مجدداًت پرونده را نماید شهرداری مکلف اس یخوددارجریمه 

ـ ده و ها شهرداریسازمان ( دبنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور حکم تخریب اقدام خواهد نمو  کشـور  یهـا  یاری

ی احداثی باشد مالک در بنا راتییتغ وایجاد اصالحات  ای وچنانچه رأی کمیسیون قلع قسمتی از بنا باشد  -3) 97:1389

رأی کمیسیون به وی ابالغ شده است نسبت به صدور  همراه بهموظف است در مهلت تعیین شده از طرف شهرداری که 

در  صـادره  آراءدرصـد از   90بـیش از   عبـارتی  بـه و یـا   هاکثر آرای صـادر  شود میر حالی که مشاهده د. درأی اقدام نمای

بسیاری از مطالبات معوقه شهرداری که از طریق صدور حکم جریمـه   نیهمچن و باشد میرای جریمه  شهرداری خرمدره

 .شهرداری خرمدره طوماری از مطالبات را تنظیم کرده است ونیسیکم رخانهیدب وهنوز وصول نشده است  آمده ه وجودب

چنـدان  شـده اسـت   تخلفات ساختمانی بنا نهاده  و کنترلماده صد که خود برای جلوگیری  ونیسیکمدر نتیجه هدف از 

سـاختمان و   وسـاز  ساختموضوعی که برای سودجویان در امر ساختمان و اشخاصی که مدام در حال  محقق نشده است

 توان میبه جرئت  ه عبارتیب. شود میتلقی  ها آنامری عادی شده و یک منبع سود برای  کنند میبساز بفروش آن اقدام 

 شاهد و نماید میراهکاری جهت قانونی نمودن تخلفات ساختمان عمل  نعنوا بهگفت که هم اکنون کمیسیون ماده صد 



 

 

در حالی که صدور حکم جریمه برای مواردی  باشد میعینی این ادعا سیل عظیمی از پرونده های مطروحه در کمیسیون 

  .باشد میاین کمیسیون خارج که نقض مسایل شهرسازی یا بهداشتی یا تغییر کاربری است از حیطه 

قابـل تـوجهی را بـه اعضـای      یآزاد و باشـد  مـی تخلفات ساختمانی سهیم  عدم تأثیرئل بسیار مهمی که در از مسا

کـه   باشد میماده صد  ونیسیکمابهام در قوانین  بخشد میدیگر  یها حکمکمیسیون در صدور حکم جریمه بجای صدور 

ـ    .دتشخیص ضرورت یا عدم ضرورت قلع بنا را نام بر توان میآن  نیتر مهم از توجـه بـه ایـن     ادر شـهرداری خرمـدره ب

در اکثر موارد به  باشند میشنا آ شهروندان با همکه و روابط اجتماعی بگونه ایست  باشد میموضوع و اینکه شهر کوچکی 

کـه   هایی قسمت شود میمشاهده  ها خیابانه یحاش نیهمچن و یمرکز های قسمتدر صدور حکم جریمه اکتفا شده است 

 یدیـ تول یهـا  کارگـاه  و یتجـار  یهـا  مکـان خودسر به  یر کاربرییدر نظر گرفته شده با تغ ها اختمانسنگ یپارک یبرا

 در ومواجهه کرده اسـت   کیتراف ونگ یشهر را با مشکل پارک یمرکز یها قسمتن موضوع یل شده است ایکوچک تبد

  .باشد می ینگ عمومیفاقد پارک نیهمچن وابان پهن یفاقد خ ین شهر در قسمت مرکزیکه ا یحال

 وولین گام در راستای کاهش تخلفات ساختمانی مدیریت اصولی ا. شود میموارد زیر پیشنهاد  ر رابطه با نتایج باالد

 و یابـد  مـی افزایش  تر سریعارزش زمین شهری در حال حاضر نسبت به دیگر کاالها  رایز باشدزمین شهری می  حیصح

زمین شهری مصرف  فروش وصرف شود در خرید  بارزش یها یگذارمایه های مردم بجای اینکه در تولید و سر هیسرما

برای جلوگیری از تخلفـات سـاختمانی پیشـگیری    مچنین ه. ددنبال رانت جویی بیشتر از این طریق ان به اکثراًو  شود می

ی در سـنوات  بسیاری از تخلفات سـاختمان  ،مؤثر ووبا یک سازماندهی برای نظارت مستمر  دهد میبهتر از درمان جواب 

 یهـا  طـرح  تحقق درامور شهر که  اندرکاران دست و ها سازمان وباید همه مرکز این خصوص  در شد خواهدبعدی حذف 

برخورد با متخلفان ساختمانی  در و مقررات واجرای صحیح ضوابط  و در تصمیم گیری ها باشند میدخیل  توسعه شهری

  .مناسبی فراهم آورند یهماهنگ وهمکاری 

توسـعه   یهـا  طـرح از جمله مسائلی است که اجرای دقیـق   یکالبد وقتصادی ا ،اجتماعی یها یژگیوجه به عدم تو

کـه ایـن    ینیقـوان  و هـا  تبصرهصرف به  این شرایط وبا اتکاء گرفتن نظردون در ب. تشهری را با مشکل مواجه کرده اس

 وفاف ش. دبلکه مشوقی بر رواج تخلفات خواهد بو یابد نمینه تنها تخلفات ساختمانی کاهش  کنند نمیرا لحاظ  ها ویژگی

و یـک نـوع    شـود  مـی از دیگر اصولی است که منجر به کـاهش تخلفـات سـاختمانی     مقررات ومبهم بودن ضوابط  ریغ

 عنوان بهاخذ جریمه را  دیبا نمودآخر باید ذکر  در و. دخواهد آور وجود بهاجرای آن  یریگیپ وقاطعیت را در صدور حکم 

ه صدور رأی بدیگر تأمین نمود تا  منابعرا از  ها شهرداریحذف کرد و منابع درآمد  ها شهرداریدرآمدی برای  یک ردیف

 شـهرداری  و شـهر  ساختار در ضعف نقاط بودن بارز به با توجه بنابراین .جریمه نسبت به سایر آراء اشتیاقی نداشته باشند

 شـهری  خـدمات  گسـترش  و توسـعه  درآمـدزا،  هـای  طرح تعریف نوین، شهری مدیریت سیستم از استفاده گفت توان می

 هـای  سرفصـل  تمام برای و برابر یکسان صورت به عمرانی اعتبارات تخصیص ،)آن جزء و شهری فاضالب تاکسیرانی،(

  )1: 1388قنبری ( باشند مین مورد یا یراهکارهایی برا عنوان به مدت میان و بلندمدت ریزی برنامه و ای بودجه



 

 

  

 موزشـی آ ،رسـانی  اطالع اهنامهم ،آن تبصره های و شهردارى قانون 100 ماده قشن) 1388( علیرضا شمالی نژاد اسماعیل -1

1388 مرداد 37 مارهش ،یپژوهش و

 ،گـزارش  صـلنامه ف ،اختمانیس تخلفات رواج در 100 ماده کمیسیون آرای قشن) 1388( مریم سیده زادآ ،اهللا آیت مختاری-2

  61 شماره

راهکارهـای مناسـب در جهـت     ارائـه  وموانع اجرایی ضوابط شهرسـازی  ) 1385( احمدرضم ،یپورمحمد وحمد م ،ظاهری-3

  شریه داخلی دانشکده علوم اجتماعی تبریزن ،جلوگیری از تخلفات ساختمانی

وتحقیقـات  رکـز مطالعـات   م ،زارت مسـکن وشهرسـازی  و ،قوق شهری وقـوانین شهرسـازی  ح) 1369( ،هاشمی، فضل اله-4

  هرانت ،معماری وشهرسازی

هرداری تهـران بـازنگری   شـ  ،کردهـا یرو و تحـوالت  ،یمبان: ها شهرداری صد ماده ونیسیکم) 1389( دجیم ،شرقی شهری-5

  http://law.tehran.ir شده

 دربـــازنگری   هـــا شـــهرداری 100 مـــاده  کمیســـیون اختیـــارات و هـــا  صـــالحیت) 1390( تســـایت وکالـــ -6

http://www.vekalat.org  
  http://www.dadkhahi.net در یبازنگر یو امور اراض یحقوق شهردار )1388( یمیرح-7

ـ ع ،زنگی آبـادی  ن،صفایی، همایو ،محمدی، جمال ،رحمتی صفر،-8 ـ حلت) 1388( یل  یتعامـل تخلفـات سـاختمان    ییل فضـا ی

  1388 تابستان ،2 شماره چهاردهم، آمایش دوره و صلنامه فضاف ،از زلزله یناش یریپ پذیوآس

ـ ده وها  یشهردارسازمان  ییروستا ومعاونت آموزشی پژوهشکده مدیریت شهری  -9  ونیسـ یکم) 1389( ،کشـور  یهـا  یاری

  هرانت ،ماده صد

ــوقی -10 ــه حقـ ــم موسسـ ــات) 1390( سشـ ــیکم در تخلفـ ــاده ونیسـ ــهردار 100 مـ ــا  یشـ ــده هـ ــازنگری شـ  بـ

http://www.shamslawyers.com                                                                                    
   http://nowshahrch.irدر  باز نگری شدهها  یدارشهر صد ماده ونیسی، کم1390شهرداری نوشهر،-12

 ،رسـانی  اطـالع  اهنامـه م ،شـهردارى  قـانون  100 ماده های کمیسیون اختیارات و ها صالحیت) 1388( لبوالفضا ی،کاظم-13

  1388 مرداد 37 مارهش ،یپژوهش و موزشیآ

 جغرافیـا  جلهم) 1388( نحسینی امینی حس باقری، کشکولی علی سعیدآبادی رشید، موسوی میرنجف، ،قنبری، ابوالفضل -14

  1390 تابستان ،2 شماره ،42 پیاپی شماره ،22 سال محیطی، ریزی برنامه و

 خرم یماده صد شهردار ونیسیکمآماری  یها گزارش) 1390( هشهرداری خرمدر-15
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