قًاویه آپارتمان وشیىی

ایه یک ياقعیت است کٍ در کشًر ما فرَىگ آپارتمان وشیىی َىًز َم بٍ معىی ياقعی ي بٍ صًرت صحیح آن رياج ویافتٍ ي بٍ قًل
 ....عامیاوٍ جا ویفتادٌ ي َىًز

ٌَّص ّن تِ هؼٌی ٍالؼی ٍ تِ غَست غحیح آى سٍاد ًیافتِ ٍ تِ لَل ػاهیاًِ جا ایي یه ٍالؼیت است وِ دس وطَس ها فشٌّگ آپاستواى ًطیٌی
حاضش ًیستٌذ تؼضی هحذٍدیت ّا سا وِ الصهِ صًذگی آپاستواًی » ًیفتادُ ٍ ٌَّص ّن تؼضی افشاد تِ هػذاق ضشب الوخل «چْاس دیَاسی ،اختیاسی
.است ،لثَل وٌٌذ
آپاستواى ػثاست است اص یه ٍاحذ هستمل دس ساختواى چٌذ عةلِ وِ اص آى « :دس لاًَى اص آپارتمان تؼشیفی ًطذُ است ،اها ضایذ تتَاى گفت
».تشای سىًَت یا جْت وسة ٍ پیطِ استفادُ هی ضَد
:هالىیت دس آپاستواى ّا ضاهل  2لسوت است
ـ هالىیت اختػاغی 1
ـ هالىیت هطتشن 2
تخص اختػاغی ●
.تِ تخطی اص هله گفتِ هی ضَد وِ فمظ غاحة آپاستواى حك استفادُ اص آى سا داسد هخل تالىي
تخص ّای هطتشن ●
لسهت ّایی اص ساختواى است وِ تواهی هالىاى حك استفادُ اص آى سا داسًذ ضاهل صهیي صیش تٌا (خَاُ هتػل تِ تٌا تاضذ یا تٌا تِ ٍسیلِ پایِ سٍی
آى لشاس گشفتِ تاضذ) .تاسیسات لسوت ّای هطتشن اص لثیل چاُ آب ،پوپ ،هٌثغ آب ،هشوض حشاست ٍ تَْیِ ،اًثاس ػوَهی ساختواى ،اتاق سشایذاس
دس ّش لسوت تٌا وِ ٍالغ ضذُ تاضذ ،آساًسَس ،چاُ ّای فاضالب ،لَلِ ّا اص ّش لثیل هاًٌذ لَلِ ّای فاضالب ،تشق ٍ تلفي ،گزسگاُ ّای ضَت

صتالِ ،اسىلت ساختواى ،تاسیسات هشتَط تِ ساُ پلٍِ ،سایل تاهیي وٌٌذُ سٍضٌایی ،تلفي ،پطت تام ٍ تاسیساتی وِ دس پطت تام تشای استفادُ
.ػوَهی احذاث ضذُ استً ،وای خاسجی ساختواى ،هحَعِ ساختواى وِ جٌثِ استفادُ ػوَهی داسد ٍ دس سٌذ اختػاغی لیذ ًطذُ است
پلِ ّای ٍسٍد تِ پطت تام ٍ پلِ ّای ایوٌی ،دسّا ٍ پٌجشُ ّا ،ساّشٍّا ٍ پاگشدّا وِ دس لسوت ّای غیش اختػاغی تاضٌذ ٍ دیَاسّای حذ فاغل
.تیي لسوت ّای اختػاغی اگش جضٍ اسىلت ساختواى ًثاضٌذ تیي اّالی ساختواى هطتشن ّستٌذ
آپاستواى ًطیٌی تذٍى فشٌّگ آى ●
تِ ًظش هی سسذ ػوذُ هطىالت هشتثظ تا صًذگی دس هجتوغ ّای آپاستواًی اص صهاًی آغاص ضذ وِ تشخی خاًَادُ ّا تا ّواى رٌّیت صًذگی سٌتی
.دس خاًِ ّای حیاط داس ،تِ ایي شیَُ صًذگی (آپاستواى ًطیٌی) ٍاسد ضذًذ
تیطتش وساًی وِ صًذگی دس آپاستواى ّا سا تِ دلیل هضیت ّایی وِ دس همایسِ تا دیگش ضیَُ ّای سىًَتی داسد ،اًتخاب هی وٌٌذٌَّ ،ص تا فشٌّگ
تیٌي  .تشایي اساس ،تسیاسی اص خاًَادُ ّایی وِ تا ّویي
صًذگی دس آپاستواى آضٌا ًیستٌذ یا تخَتی آهَصش ًذیذُ اًذ یا الضاهی دس تَجِ تِ آى ًوی د
رٌّیت ضشٍع تِ صًذگی دس آپاستواى ّا هی وٌٌذ تشای خَد ٍ دیگشاى هطىل ساص هی ضًَذ ٍ ضایذ تِ ّویي دلیل ،تلٌذ غحثت وشدى ،صیاد وشدى
غذای سادیَ ٍ تلَیضیَى یا گزاضتي وفص ّا هماتل پاگشد پلِ ّا ،حول صتالِ تذٍى سغل دس حالی وِ ضیشاتِ ّای آى سٍی پلِ ّا هی سیضد،
.تشگضاسی هْواًی ّای پش سش ٍ غذا ٍ… سا دس هطاػات ساختواى اهشی ػادی هی داًٌذ
الصهِ صًذگی آپاستواى ًطیٌی ،استمای فشٌّگ صًذگی دس ایي هىاى ّاست ٍ ایي دسحالی است وِ ػذم هغاتمت صًذگی ساوٌاى هجتوغ ّا تا ایي
فشٌّگ تاػج تشٍص هطىالت هتؼذدی هی ضَد وِ تخطی اص آى هطاجشاتی است وِ گاُ هاتیي ساوٌاى یه هجتوغ سخ هی دّذ ٍ دس ًْایت تِ
.هخذٍش ضذى حمَق ّوسایگی هٌجش هی ضَد
آپاستواى ًطیي ّا؛ ًاساضی ●
آپاستواى وشیىی ًتیجِ سضذ جوؼیت دس ًتیجِ تَسؼِ ضْشًطیٌی است ٍ تِ دلیل گشاى ضذى لیوت صهیي ٍ تشای جلَگیشی اص تَسؼِ سغحی
ضْشّا تِ اجثاس تشای پاسخگَیی تِ ًیاص جاهؼِ تَسؼِ استفاػی هذًظش لشاس گشفتِ ٍ تشای ایي وِ حمَق هذًی ٍ سٍاتظ اجتواػی ساوٌاى ایي
.ساختواى ّا سػایت ضَد الصم است وِ قًاویه ٍ همشسات صًذگی دس چٌیي هىاى ّایی ًیض هَسد تَجِ لشاس گیشد
ًظشسًجی ّا ًطاى هی دّذ 39دسغذ هشدم سش ٍ غذا ٍ سفت ٍ آهذ صیاد 27 ،دسغذ هحذٍدیت فضا13 ،دسغذ ػذم تفاّن فىشی تا ّوسایگاى،
12دسغذ ًذاضتي فضای تفشیح ٍ  27دسغذ هضاحوت ّوسایگاى سا اص هؼایة آپاستواى ًطیٌی هی داًٌذ
ً.ظشسٌجی ّا ًطاى هی دّذ  55دسغذ آپاستواى ًطیي ّا اص صًذگی آپاستواى ًطیٌی خَد احساس ًاسضایتی داسًذ
ّوچٌیي  25دسغذ آپاستواى ًطیي ّا هخالف صًذگی آپاستواى ًطیٌی تَدًذ 38 ،دسغذ هشدم آپاستواى ًطیٌی سا ساصگاس تا فشٌّگ ایشاًی داًستِ
.اًذ 18 ،دسغذ اتشاص تی تفاٍتی ٍ  15دسغذ ًیض اتشاص سضایت وشدُ اًذ
تشاساس ایي ًظشسٌجی 39دسغذ اص پاسخگَیاى ،سش ٍ غذا ٍ سفت ٍ آهذ صیاد دس عثمات 27 ،دسغذ هحذٍدیت فضا ٍ ػذم استمالل13 ،دسغذ
ػذم تفاّن فىشی ٍ سلیمِ ای ساوٌاى تا ّن12 ،دسغذ ًذاضتي فضای تفشیح ٍ تاصی ٍ
.دسغذ دخالت ٍ هضاحوت ّوسایگاى سا اص هؼایة ٍ هطىالت آپاستواى ًطیٌی ػٌَاى وشدًذ 27

ًتیجِ ایي ًظشسٌجی ایي تَدُ است وِ تِ لحاػ لشاس گشفتي دس دٍساى گزاسٌَّ ،ص اهىاى دستیاتی تِ فشٌّگ هطخع ٍ سٍضٌی دس صهیٌِ
.آپاستواى ًطیٌی دس هیاى ضْشًٍذاى وطَسهاى ضىل ًگشفتِ است
ضْشداسی ّا ٍ آهَصش ّای ضْشًٍذی ●
ایي وِ چشا سػایت لَاًیي ٍ همشسات آپاستواى ًطیيی اص سَی تشخی ساوٌاى آًچٌاى وِ تایذ سػایت ًوی ضَد ،هی تَاًذ دالیل هتفاٍتی داضتِ
تاضذ ،اها ضایذ هْن تشیي دلیلص ایي تاضذ وِ ساوٌاى یه آپاستواى آهَصش ّای الصم دسخػَظ لَاًیي ٍ همشسات آپاستواًی سا فشا ًگشفتِ اًذ ٍ
دس اغل حذٍد ٍظایف خَد ٍ حمَق ّوسایگاى سا ًوی داًٌذ ٍ اص سَی دیگش ،الضاهات اجشایی لَاًیي آپاستواى ًطیٌی ّن چٌذاى جذی ًیست ٍ دس
ٍ.الغ تاوٌَى دس ووتش هَاسدی ضْشًٍذی تِ دلیل ػذم سػایت فشٌّگ آپاستواى ًطیٌی تش اساس لاًَى هَسد تاصخَاست لشاس گشفتِ است
ّشچٌذ اػضای ّیات هذیشُ هجتوغ ّای هسوًَی هی تَاًٌذ تشای آگاُ ساصی ساوٌاى آپاستواى ّا اص لَاًیي سىًَت جوؼی تا تشگضاسی ًطست
ّای هطتشن هاّاًِ هیاى اّالی ساختواى ّوسایگاى سا تشای سػایت ّشچِ تیطتش لَاًیي آپاستواى ًطیٌی ٍ حمَق سایش ّوسایگاى تَجیِ وٌٌذ،
.اها ایي هَجة ًوی ضَد ًمص سایش دستگاُ ّای خذهاتی ٍ اجتواػی ضْش دس ایي هیاى ًادیذُ گشفتِ ضَد
ضْشداسی ّا تِ ػٌَاى ًْاد خذهاتی ـ اجتواػی هَظفٌذ تا تَصیغ تشٍضَس ّای آهَصضی یا تشگضاسی ًطست ّایی دس فشٌّگسشاّا ،خاًِ ّای هحلِ
ٍ… تا حضَس ضْشًٍذاى ساوي هحالت ،دس جْت استمای سغح آگاّی ضْشًٍذاى پیشاهَى هَضَع لَاًیي ٍ فشٌّگ آپاستواى ًطیٌی ًمص هْوی
.ایفا وٌٌذ
چٌذ ًىتِ تشای آپاستواى ًطیي ّا ●
ساوٌاى هجتوغ ّای آپاستواًی هَظفٌذ تشای احتشام تِ اغل حسي ّوجَاسی ،تشخی تایذّا ٍ ًثایذّا سا سػایت وٌٌذّ .ش چٌذ ایي هَاسد دس لاًَى
.پیص تیٌی ًطذُ استٍ ،لی سػایت آًْا تَسظ ساوٌاى یه هجتوغ لغؼا اص تشٍص اختالف ّا ٍ تٌص ّا هیاى ّوسایگاى جلَگیشی خَاّذ وشد
ـ ایجاد سش ٍ غذای غیشهتؼاسف اص ساػت یه تا  4تؼذاصظْش ٍ  9ضة تا  9غثح سٍص تؼذ هوٌَع است .غذای سادیَ ،تلَیضیَى ٍ دیگش ٍسایل 1
.پخص هَسیمی ًیض دس ساػت فَق فمظ داخل آپاستواى هحل استمشاس آًْا لاتل ضٌیذى تاضذ
ـ ّشواسی تخػَظ واسّای ساختواًی وِ ایجاد غذای ًاٌّجاس هی وٌذ تایذ تا ّواٌّگی هذیشیت ساختواى فمظ ساػت  30/8تا 2 ٍ 30/13
ّ.وچٌیي  30/15تا  30/18سٍصّای غیش تؼغیل اًجام پزیشد
ـ پاسوت ّای چَتی ٍ وفپَش ّای پالستیىی سا فمظ هی تَاى پَلیص وشد ٍ ًثایذ آًْا سا تا سٌگ یا سشاهیه ٍ دیگش پَضص ّایی وِ غذا سا 3
.تطذیذ هی وٌٌذ ،تؼَیض وشد
ـ دس هَاسدی وِ وف آپاستواى سٌگ ،سشاهیه یا چَب تاضذ ٍ ساُ سفتي ٍ وطیذى اجسام سٍی آًْا دس عثمِ پاییي غذاّای ًاٌّجاس ایجاد وٌذ4 ،
.تَغیِ هی ضَد حذالل  75دسغذ تا لالی یا هَوت پَضاًذُ ضَد
ـ وف سایی سٌگ لسوت ّای اختػاغی تایذ تا اجاصُ وتثی هاله ٍ هذیشیت ساختواى اًجام ضَد ،توام هَاد حاغلِ اص وف سایی تایذ 5
تسشػت جوغ ضَد ٍ دس هحل هٌاسثی دس خاسد اص ساختواى دفغ گشدد .هذیشاى ساختواى تایذ تَجِ وٌذ سیختي هَاد اسیذی حاغل اص وف سایی
تِ داخل فاضالب ساختواى هَجة گشفتگی ٍ فشسایص لَلِ ّای فاضالب هی ضَد ّوچٌیي ًفَر ایي هَاد تِ سغح صیشیي سٌگ تاػج خَسدگی
تٌاتشایي تَغیِ هی ضَد ٌّگام وف سایی ٍ پس اص اتوام آى ،سمف .لَلِ ّای هستمش دس وف ٍ تشویذگی تخػَظ دس هحل اتػاالت هی ضَد
.عثمِ پاییي تاصسسی ضَد

.ساوٌاى ّش ٍاحذ هسٍَل جثشاى خساست ٍاسد ضذُ تشاحش گشفتگی لَلِ ّای فاضالب ،سشسفتي آب ٍاى یا سیٌه ّستٌذ
.ـ ّشگًَِ تغییش دس ًوا ،دس یا تالىي ّای اختػاغی هوٌَع است هگش تا تَافك اوخشیت هالىاى 6
.ـ تؼویشات ٍ تغییشات داخلی ٍ خاسجی وِ هَجة غذهِ تِ اسىلت ساختهاى هی ضَد تِ ّیچ ٍجِ هجاص ًیست 7
ـ سایش تؼویشات ٍ تغییشات داخلی آپاستواى ّا ٍ تخص ّای اختػاغی هاًٌذ اًثاس تایذ تا اجاصُ وتثی هاله ٍ تاییذ هذیشیت ساختواى دس حذ 8
.هؼمَل اًجام ضَد
منبع  :جام جم / -م

