ضوابط و مقررات منطقه بندي مسكوني شهرها به مجتمع آپارتماني ،چندخانواري و تك واحدي در
جهت حفع حقوق همسايگي در واحدهاي مسكوني (به لحاظ تأمين نور ،آفتاب و عدم اشراف) ( مصوب
)4734/20/41

 -1سغَح هسىًَي ضْشّا تايذ دس عشحّاي ّادي ،جاهغ ٍ تفصيلي تِ يىي اص صَستْاي هجتوغ آپاستواًي،
چٌذخاًَاسي يا ته ٍاحذي هطخص ضَد.
 -2دس سغَحي وِ دس ّش ضْش هشتَط تِ ساخت ته ٍاحذي استٍ ،احذّا داساي حياط اختصاصي هحصَس
تَدُ ٍ اصَالً تشاي يه عثمِ تا صيشصهيي عشاحي هيضَد.
تبصره :1استفادُ اص يه عثمِ اضافي دس سغَح ته ٍاحذي تِ ضشعي هجاص است وِ ٍاحذ هستمل هسىًَي
ٍ غيش آى دس ساختواى تَجَد ًيايذ ٍ دس عشاحي آى حمَق ّوسايگاى (تِ لحاػ تاهيي ًَس ،آفتاب ٍ ػذم
اضشاف) هحفَػ ٍ دفاع اص حمَق هزوَس پزيشفتِ هيضَد.
تبصره  :2حذالل هساحت تفىيىي دس هٌاعك ته ٍاحذي  120هتشهشتغ است ،ووتش اص ايي همذاس تايذ تِ
تصَية هشاجغ ريشتظ تشسذ.
 -3دس سغَح چٌذخاًَاسي هحَعِ ساختواى اختصاصي ًثَدُ ٍ تصَست هطاع تِ وليِ ٍاحذّاي هسىًَي
آى ساختواى تؼلك داسد .تؼذاد عثمات ساختواًْا دس ايي هٌغمِ تيي  2تا  4عثمِ تَدُ ٍ عشاحي آًْا حتي
الومذٍس تا سػايت حمَق ّوسايگاى هَضَع ايي هصَتِ اًجام خَاّذ ضذ .حذالل تفىيه ايي گًَِ اساضي
 500هتشهشتغ است.
تبصره :دس هَسد صهيٌْاي تفىيه ضذُ ٍ تِ حثت سسيذُ لثلي وِ هساحت آًْا ووتش اص  500هتش هشتغ تاضذ،
عثك تٌذ  1-2-4هصَتِ  70/2/16ضَسايؼالي ػول خَاّذ ضذ.
 -4دس سغَح هشتَط تِ هجتوغّاي آپاستواًي ،هحَعِ ساختواًْا تصَست هطاع تِ وليِ ٍاحذّاي هسىًَي
تؼلك داسد .تؼذاد عثمات ايي ساختواًْا تا سػايت تشاون هجاص ٍ حمَق ساختواًْاي هجاٍس هحذٍديتي ًذاسد.
عشاحاى ايي هجوَػِّا تايذ گضاسش اهىاى سٌجي هشتَط تِ تأهيي ًَس ،آفتاب ٍ ػذم اضشاف سا تِ تاييذ
هشاجغ صذٍس پشٍاًِ ساختواى تشساًٌذ.
تبصره  :1دس صَست اختالف ًظش دس تيي عشاحاى ٍ هشاجغ صذٍس پشٍاًِ ،حسة هَسد ًظش هشاجغ تصَية
عشحّاي تفصيلي ٍ ّادي هالن ػول خَاّذ تَد.

تبصره  :2ضَاتظ تفىيه صهيي ٍ احذاث ساختواى دس هجتوغّاي آپاستواًي تايذ عَسي تاضذ وِ ضوي
سػايت تشاون جوؼيتي تاػج تطَيك واّص سغح اضغال ٍ استفادُ اص صهييّاي تضسيتش ٍ تجويغ ٍ ػذم
تفىيه تاضذ.
 -5ضَاتظ ايي هصَتِ تايذ دس وليِ عشحّاي آهادُ ساصي صهيي ،ضْشّاي جذيذ ٍ تَسؼِ جذيذ ضْشّا ػيٌاً
تِ اجشا دسآيذ ٍ دس عشحّاي هصَب لثلي آهادُ ساصي ،ضْشّاي جذيذ ٍ تَسؼِ جذيذ ضْشّا ًيض اصالحات
الصم تِ ػول آهذُ تِ تصَية هشاجغ ريشتظ تشسذ .دس هَسد تافت هَجَد ضْشّا دس عشحّاي جاهغ ٍ تفصيلي
ٍ ّادي دس دست تْيِ دس صَستي وِ اجشاي ايي ضَاتظ دس ّوِ ضْش ٍ يا تؼضي اص هحالت همذٍس ًثاضذ،
هشاتة تايذ تَسظ تْيِوٌٌذگاى عشح ّوشاُ تا داليل وافي تِ هشاجغ تصَية عشحّاي هزوَس گضاسش گشدد ٍ
اص عشيك دتيشخاًِ ضَسايؼالي تِ اعالع ايي ضَسا تشسذ.
ٍ -6صاست هسىي ٍ ضْشساصي هَظف است ظشف هذت  3هاُ تؼاسيف ٍ جذاٍل ساٌّوا ٍ دستَسالؼول ٍ
الگَّاي هٌاسة سا ضوي آهَصش الصم تِ عشاحاى ٍ هتصذياى اجشايي جْت اجشاي ايي هصَتِ تْيِ ٍ اتالؽ
ًوايذ( .دستَسالؼول تٌذ  6ايي هصَتِ تحت ػٌَاى «دستَسالؼول وٌتشل تشاون ساختواًي ٍ تؼييي سغح
اضغال دس هٌاعك هسىًَي» پيَست ايي هجوَػِ است)

