اطْل ّ ػْاتؾ عاختواى عاصی
هسل اعتمشاس عاختواى دس صهیي
هسل اعتمشاس عاختواى دس ششایؾ هتؼاسف تایذ دس لغوت شوالی صهیي تاشذ  ،دس هْاسد
اعتثٌائی هاًٌذ ّخْد دسختاى لـْس ّ یا ششلی غشتی تْدى صهیي ّ ًظایش هْػْع تا تْخَ تَ
ّػؼیت اعتمشاس عاختواى ُای هداّس دس شْسای هؼواسی هـشذ ّ تظوین الصم اتخار هی گشدد.
ًسٍْ ازذاث تٌا دس ششق  ،غشب ّ یا خٌْب هلک
چٌاًچَ تشاکن هداص دس عاختواًی تَ ػللی تَ همذاس طذ دس طذ پش ًشْد یا هالک ًخْاُذ توام
تشاکن هداص سا دس لغوت شوالی صهیي تٌا ًوایذ  ،هی تْاًذ هاتمی تشاکن سا دس ػلغ خٌْتی ،
ششلی یا غشتی ّ تظْست یک یا چٌذ ّازذ هغتمل یک ؿثمَ ازذاث ًوایذ  ،هششّؽ تَ ایٌکَ :
 -۱فؼای زیاؽ تالیواًذٍ کوتش اص  ۴۰دسطذ کل صهیي ًثاشذ .
 -۲استفاع ّازذ هزکْس اص پای کاس تا لثَ دعت اًذاص تام تَ ُیچ ّخَ اص  ۳/۵هتش تداّص ًٌوایذ ( استفاع
اص کف تا صیش عمف تیشتش اص ً ۲/۷۰ثاشذ )
 -۳چٌاًچَ ّازذ هْسد ًظش دس تش گزس لشاس گیشد تاع ث خلْگیشی اص ّسّد هاشیي تَ زیاؽ یا پاسکیٌگ
هشتْؿَ ًگشدد .
 -۴اص ّازذ هْسد ًظش ُش گًَْ اعتفادٍ تداسی تَ اعتثٌاء هْاسدی ًظیش دفتش هٌِذعی ّ هـة ّ …
کَ لاًْى شِشداسی طشیسا رکش ًوْدٍ اعت هوٌْع هی تاشذ .
کوت اص ۱۲۰هتش هشتغ
س
پیش تیٌی عشّیظ ُای تِذاشتی ّ آشپضخاًَ دس صیشصهیي اهالک
پیش تیٌی عشّیظ ُای تِذاشتی ّ آشپضخاًَ دس صیشصهیي  ،دس صهیي ُای کوتش اص  ۱۲۰هتش هشتغ
هغازت  ،تَ ششؿی کَ زالت تفکیکی ًذاشتَ تاشذ تالهاًغ اعت .
ًسٍْ الذام دس خظْص تالیواًذٍ اهالک ّالغ دس ؿشذ ُای اخشائی شِشداسی
چْى اص تالیواًذٍ تؼؼی اص اهالک ّ الغ دس ؿشذ ُای اخشائی شِشداسی کَ تَ اداسٍ کل اهالک اتالؽ
گشدیذٍ  ،تَ ػلت کوی هتشاژ دس طْست سػایت ػاتـَ  ۶۰%صیشتٌا تَ هٌظْس ایداد ّازذ هغکًْی ،
هٌاعة ًوی تاشذ  ،لزا تشای ایٌگًَْ اهالک ّ ُوچٌیي تالیواًذٍ اهالکی کَ همذاس خضء گزس سا
هداًا ّ تال ػْع تشِشداسی ّا گزاس هی ًوایٌذ  ،دس طْستیکَ اص  ۷۰هتش هشتغ تیشتش ًثاشذ  ،تا
تْخَ تَ هْلؼیت هسل ّ تا سػایت کاهل لاػذٍ ال ػشس ّ هشاػات زمْق هداّسیي اص  ۶۰%تا ۱۰۰%
پشّاًَ عاختواًی طادس هی گشدد .
ششؽ افضایش عـر اشغال دس اهالک تا هغازت کوتش اص  ۱۲۰هتش هشتغ
عـر صیشتٌای  ۶۰%دس ؽ تمَ ُوکف  ،تشای کلیَ پالک ُای ّالغ دس هٌاؿك هغکًْی کَ
هغازت شش داًگ آى ُا زذاکثش  ۱۲۰هتش هشتغ هی تاشذ ّ دس هسذّدٍ  ۵عالَ خذهات شِشی
 ۸۰%هغازت
ّ هٌاؿك آصاد شذٍ لشاس داسًذ  ،دس طْست ػذم هضازوت تشای هداّسیي  ،زذاکثشتا

صهیي افضایش دادٍ شذٍ اعت  .ػوٌا اساػی داس ای هشخظات تاال کَ لثال دس آى ُا تا زذ ۶۰%
ازذاث تٌا شذٍ ًیض هشوْل هفاد ایي هظْتَ خْاٌُذ تْد .
هْاسد لضّم ػذم سػایت تش اطالزی
دس هْاسدیکَ هالکیي ػواسات تَ هٌظْس تؼْیغ عمف یا تؼویشات ػشّسی هشاتَ ّ یا اػافَ اشکْب
دس زذ فمؾ یک ؿثمَ خِت عاختواى کَ هششف تش کْچَ ُا یا خیاتاى ُایی اعت کَ زذاکثش
ػشع اطالزی اص دّاصدٍ هتش تداّص ًٌوایذ ّ داسای تش اطالزی هی تاشذ  ،دس خْاعت پشّاًَ
عاختواًی ًوایٌذ  ،دس طْستیکَ ایي ػولیات عاختواًی هٌدش تَ ًْعاصی کلی ًشْد  ،تذّى
سػایت تش اطالزی تالهاًغ اعت  .هفاد فْق هٌسظشا هشتْؽ تَ اتؼادی کَ عاختواى هشتْؿَ دس تش
توام یا لغوتی اص آى لشاس داسد تْدٍ ّ دس هْسد عایش اتؼاد صهیي دس طْست داشتي تش اطالزی تایذ
ػمة ًشیٌی الصم سػایت گشدد  .هگش ایي کَ دیْاس هْخْد اعاعی تاشذ .
ًسٍْ ازذاث تٌا دساهالک داسای اطالزی
ػی تشخْسد داسًذ تا سػایت  ۶۰%ؿْل ّ هغازت
ازذاث عاختواى دس اهالکی کَ تا ؿشذ ُای تؼشی
عٌذ لثل اص اطالزی دستالیواًذٍ صهیي ّ دس زذ تشاکن هداص تالهاًغ هی تاشذ ّ پیش آهذگی تیش
اص  ۶۰%ؿْل تست صاّیَ ۴۵دسخَ  ،تا سػایت  ۶۰%هغازت عٌذ ( لثل اص اطالزی ) تَ ششؽ
ّاگزاسی سایگاى همذاس خضء گزس تشِشداسی تالهاًغ اعت .
ًسٍْ پیش آهذگی استفاع هؼاتش
زذاکثش پیش آهذگی هداص دس لغوت پخ عاختواى ُایی کَ دس تماؿغ هؼاتش لشاس گشفتَ اًذ  ،تَ
هیضاى  ۱۵۰عاًتی هتش ػوْد تش پخ هی تاشذ .
 ۴۵دسخَ اسائَ ًمشَ ُای
ازذاث تٌا دس زذ  ۶۰دسطذ تَ ػالٍّ دّ هتش ّ چگًْگی اخشای پخ
هؼواسی عاختواى کَ تا پیش آهذگی  ۶۰%ؿْل صهیي تَ ػالٍّ  ۲هتش ّ تذّى سػایت صاّیَ ۴۵
دسخَ تَ ششؽ اسائَ سػایت ًاهَ هسؼشی اص هالکیي پالک ُای هداّس ًوی تاشذ .
ًسٍْ ازذاث تٌا دس زذ  ۶۰%تَ ػالٍّ  ۲هتش ّ ػذم سػایت پخ  ۴۵دسخَ دس هداّست گزس
ازذاث عاختواى دس اهالکی کَ تا ؿشذ ُای تؼشیؼی ّ ی ا ازذاثی هؼاتش شثکَ تشخْسد داسًذ  ،تا
سػایت  ۶۰%ؿْل ّ هغازت عٌذ  ،لثل اص اطالزی دس تالیواًذٍ صهیي ّ دس زذ تشاکن هداص تالهاًغ
تْدٍ ّ پیش آهذگی تیش اص  % ۶۰ؿْل تست صاّیَ ۴۵دسخَ تا سػایت  ۶۰%هغازت ( لثل اص
اطالزی ) هداص هی تاشذ  .تذیِی اعت هالکیي اهالکی کَ تا صاء هغازت اطالزی اص شِشداسی
غشاهت دسیافت ًوْدٍ اًذ  ،هی تایغت پظ اص اطالذ عٌذ ،تا سػایت اتؼاد عٌذ خذیذ ػول ًوایٌذ
.
سػایت پخ  ۴۵دسخَ دس اهالکی کَ هداّص گزس ّالغ هی شًْذ الضاهی ًیغت .
تذیِی اعت هسذّدٍ تؼشیف شذٍ فْق هسذّدٍ ازذاث تٌا تْدٍ ّ ؿشازی عاختواى تشخیسا تایذ
تذّى پخ ّ یا اسائَ ساٍ زل ُای اتتکاسی اًدام گیشد .
ًسٍْ کاُش عـر اشغال ّ اعتفادٍ اص استفاع

تَ هٌظْس ایداد تغِیالت تیشتش دس ؿشازی عاختواى ُا ّ ُوچٌیي ایداد فؼای تاص تیشتش ّ
فادٍ هـلْتتش اص تشاکن ُای عاختواًی هداص دس طْست کاُش عـر اشغال  ،اعتفادٍ اص
اعت
تشاکن هداص ؿشذ ُای تفظیلی دس استفاع  ،تذّى پشداخت ػْاسع ًاشی اص اصدیاد استفاع تش خیاتاى
ُای  ۱۲هتش ّ تیشتش تالهاًغ اعت  .ػوٌا ازذاث صیش صهیي تا زذاکثش عـر هداص ( هالک ػول
فؼلی ) تَ هٌظْس تاهیي پاسکیٌگ تاعیغات اًثاسی ّ فؼاُای هشاع ّ ػوْهی تالهاًغ خْاُذ تْد
.
 ۱۲هتش لشاس
اػوال تغِیالت فْق دس هْسد اهالکی کَ دس هؼشع تؼشیغ هؼاتش تا ػشع تیشتش اص
هی گیشًذ  ،چٌاًچَ هغازت تالیواًذٍ آى ُا کوتش اص  ۶۰%هغازت کل هلک تاشذ ًیض تالهاًغ
اعت .
استفاع هداص دس تشاکن  ۱۲۰دسطذ
دس اساػی تا تشاکن  ۱۲۰%ازذاث عَ ؿثمَ تٌای هغکًْی سّی صیشصهیي ّ یا دّ ؿثمَ سّی پیلْت
ّ صیش صهیي ػوي سػایت عایش ػْاتؾ ّ همشسات تالهاًغ هی تاشذ .
ػْاتؾ تالکي ُا
 -۱ازذاث پیش آهذگی دس خیاتاى ُای  ۱۲هتش تا  ۲۰هتش تَ ػوك  ۸۰عاًتی هتش ّ تش ای خیاتاى
 ۲۰هتش تَ تاال تَ ػشع ۱۲۰عاًتی هتش هداص هی تاشذ .
 -۲استفاع پیش آهذگی ًغثت تَ کف پیادٍ سّ ً ،ثایذ اص
ػْاتؾ هشتْؿَ خضء تشاکن هسغْب خْاُذ شذ .

 ۳/۵هتش کوتش تاشذ ّ عـر آى هـاتك

 ۶۰%ؿْل هداص ّ دس داخل
 -۳پیش آهذگی عاختواى دس ُوکف ّ ؿثمات  ،دس خاسج اص
۴۵دسخَ  ،زذاکثش تَ هیضاى  ۲هتش تال هاًغ اعت ( سػایت  ۶۰%هغازت الضاهی اعت ).

صاّیَ

 -۴پیش آهذگی سّی پخ دّ گزس دس هسذّدٍ عٌذ هالکیت  ،تَ هیضاى زذاکثش  ۱/۵هتش ػوْد تش پخ ّ
تَ ششؽ سػایت  ۳/۵هتش استفاع اص کف پیادٍ سّ تالهاًغ اعت .
 -۵ؿشیمَ هساعثَ صیشتٌا ّ تشاکن پیش آهذگی ُا دس داخل فؼای تاص تَ لشاس صیش اعت :
الف -پیش آهذگی آخشیي عمف عاختواى  ،تَ ػٌْاى تاساى گیش  ،خضء صیشتٌا هسغْب ًوی گشدد .
ب -تالکي ُا ّ تشاط ُای هغمف  ،تا ػوك  ۳هتش  ،چٌاًچَ عَ ؿشف آى تاص تاشذ  ،یک دّم
 ۳هتش تواها صیشتٌا
هغازت آى خضء صیشتٌا هسغْب هی گشدد  ،تذیِی اعت هاصاد تش ػوك
هسغْب هی گشدد .
ج -دس طْستیکَ پیش آهذگی عَ ؿشف تغتَ تاشذ  ،دّ عْم هغازت آى خضء صیش تٌا هساعثَ
هی گشدد .
ًظاب استفاع ّ ؿثمات خِت ًظة آعاًغْس
هالکیي عاختواى ُای تیشتش اص چِاس ؿثمَ ّ عاختواى ُایی کَ استفاع آى ُا تیشتش اص  ۱۵هتش
تاشذ  ،هلضم تَ ازذاث آعاًغْس هی تاشٌذ  ،دسایي صهیٌَ کف ّسّدی عاختواى هالک ػول تْدٍ

ّ کف ؿثمَ ُوکف هی تْاًذ تا زفظ هشخظات ؿثمَ صیشصهیي  ،زذاکثش
ّسّدی هٌظْس گشدد .

 ۱/۲۰هتش تاالتش اص کف

تماػای افضایش تشاکن ّ هْالؼی کَ تؼثیَ آعاًغْس هیغش ًوی تاشذ .
دس هْاسدیکَ هالکیي پالک ُای عاختَ شذٍ ّ یا دس زال ازذاث کَ تماػای افضایش تشاکن  ،تَ
هٌظْس ازذاث یک ؿثمَ هی ًوایٌذ ّ اهکاى تؼثیَ آعاًغْس دس تٌای ازذاثی تا تشخیض هؼاّى
ّى ُای
شِشعاصی ّ هؼواسی شِشداسی هٌـمَ هیغش ًوی تاشذ  ،دس طْست تْافك کویغی
هٌتخة تا افضایش تشاکن هْسد دسخْاعت  ،طذّس پشّاًَ عاختواًی تا چِاس ؿثمَ سّی پیلْت ّ یا
پٌح ؿثمَ سّی صیشصهیي  ،تذّى تؼثیَ آعاًغْس تالهاًغ خْاُذ تْد .
لضّم پیش تیٌی پلَ فشاس
دس کلیَ عاختواى ُای شش ؿثمَ ّ تیشتش ػالٍّ تش پلَ ُای ّسّدی  ،پیش تیٌی پلَ فشاس
هغتمیوا تَ فؼای تاص عاختواى استثاؽ داشتَ تاشذ الضاهی اعت.
تِیَ کٌٌذٍ  :سّصتَ طذیك

کَ

