
ابعاد دیگر ابعاد باقیمانده عرض گذر اصالحی ابعاد موجود ابعاد مندرج در سند حـدود

شمال به گذر 46.82  پخ 
4.50  

شـماالً  شمال به گذر 50.00  شمال به گذر 50.00  شمال 16.00

شرق به گذر 49.52شرق به 
پالك 41.90شرق به گذر 

2.73پخ 3.50

شرق 10.00 شرق به گذر 52.90شرق 
به پالك 41.90شرق به گذر 

5.20

شرق به گذر 52.90شرق به 
پالك 20.90شرق به پالك 
21.00شرق به گذر 5.20

شرقــاً

جنوبــاً  جنوب به گذر 50.00  جنوب به گذر 50.00  جنوب 10.00  جنوب به گذر 47.53

غربـــاً  غرب به پالك 100.00  غرب به پالك 100.00  غرب به پالك 99.80

ملک در طرح قدیم داراي کاربري خدمات عمومی بوده لذا صدور پروانه شامل عوارض ارزش افزوده می گردد.  توضیحات بر و کف:
طبق راي  شماره 16302/1977/6/611مورخ 20/10/88 و راي قطعی شماره 1360995/6/611 مورخ 8/12/90سازمان بوستانهاو فضاي 
سبز شهر تهران ملک (بــــــــــــــــــــــــــاغ) می باشد و قبل از پایانکار در خصوص درختان موجود استعالم گردد.( صدور پروانه طبق ضوابط 

باغات )  
 طبق اقرارنامه اصالحی به شماره32476مورخ20/9/96دفتر شماره508تهران اقدام شد..مسولیت هرگونه جابجایی وتعارض به عهده مالک و  
تامین عرض گذر مقدم برسایر ابعاد ملک میباشد.نقشه جانمایی منعکس شده درفرم دستور نقشه فاقد ارزش مساحی بوده وصرفا جهت اطالع 

متقاضی از محل پالك میباشد.

پروفیل وطرحهاي اجرائی:

بارکد پستی:

4390221094 کد ملی:
اسرافیل روحی نام متقاضی:

1132767 شماره درخواست: 1396/12/12 597020793تاریخ ثبت درخواست: شماره سریال :

مهلت اتمام عملیات ساختمانی 48 ماه از تاریخ صدور می باشد. 

کاشانی بلوار اباذر نبش فهیمی پالك 2ط2 واحد8 نشانی متقاضی:

1471634189 کـــد پستـی:

61303-20-0 کـد شناسایی ملک:

اعتبار این پروانه براي شروع عملیات ساختمانی 12 ماه از تاریخ صدور است.

204209723804519500000178

50154021 1397/08/21شماره پروانه شهرسازي : تاریخ پروانه شهرسازي :

5000.00مسـاحت زمیـن طبـق سنـد:

0 تعـداد آپارتمــانهاي تجمیعـی:

R122 پـهـنـه وقـوع مـلک:

%0تراکـم پایه مالی:

کــاربري تثبیت شده:
تعداد امالك تجمیعی:

---

0

61303-20-0 کــد شناسایی ملک:
5 منطقه: 11 3بخش ثبتی: ناحیه:

14768843114981.88کــد پستـی ملـــک: مساحت زمین پس ازاصالحی:

اسرافیل روحی نـــــام مالک:

0.00 % سطـح اشغـال مجــاز:

4390221094کــدملی مالک:

5000.00 مســاحت زمـیــن مـوجـود: .پـالك ثبتــی مــادر:

سند شش دانگ دارد وضعیــــت سنــــد:
0.00فضــاي سبــز: بصورت عمودي: 0.00 0.00در محوطه: روي بام:

میدان پونک خیابان بهار شرقی پالك10 نشانــی ملـک:

5000.00مســاحت مــالك تــراکــم:

پالك ثبتـی ملک
اصلی فرعی قطعه

118 48 15

پروانه ساخت18از 1صفحه 
5 شهرداري تهران منطقه

(نسخه رونوشت)

0509کد دفتر خدمات الکترونیک شهــر :

     مشخصات پروانه    
1397/08/21 تاریخ صدور : 50042733 شماره پروانـه: پروانه ساختنـــوع پـروانـه: 50003229 شماره پرونده:



کروکـــی ملــک

مشخصات ساختمان احداثی

بتنینوع اسکلت: گروه دو شهريتـامیــن آب:گروه بنـدي ازنظر صرفـه جوئـی درانرژي:

جـانــــمایــی ملــک

پروانه ساخت18از 2صفحه 
5 شهرداري تهران منطقه

(نسخه رونوشت)

0509کد دفتر خدمات الکترونیک شهــر :

     مشخصات پروانه    
1397/08/21 تاریخ صدور : 50042733 شماره پروانـه: پروانه ساختنـــوع پـروانـه: 50003229 شماره پرونده:



%276تراکم ساختمانـی:

بتون آرمه گستردهنوع پــــی: 204.00 تعــداد کــل پارکینـگ مــورد نیـــاز:

0.00 تعداد کسري پارکینـگ:

شمال محل احداث بنا درملک:

ندارد پیش آمدگی درگذرها:

تیرچه بلوكنوع ســقف:

سیمانمصالح نمــا:

ایزوگامپوشش بــام:

0.0
0

حداکثر عمق پیش آمدگی از سطح نما:

فاضالب شهريدفـع فاضالب:

هواسازسرمایـــش:

هواسازگرمایــــش:

گازتامیـن انرژي:

0 تعداد درختانی که بایدحفظ شوند(بــر ملک):

0 تعداد درختانی که بایدحفظ شوند(داخل ملک):

0 تعداد پارکینگ تامین شده درخارج ازملک:

18 تعـداد پارکینــگ تامین شــده مــزاحم:

0.00 ارتفاع پیش آمدگی از کف گذر:

3تعـداد ساختمـان:

0 تعداد درختانی که باید قطع شوند(بــر ملک):

0 تعداد درختانی که باید قطع شوند(داخل ملک):

مشخصات مالکین
نام پدر محل صدور ش . شناسنامه کدملی نام و نام خانوادگی شماره سند ردیف

غالمحسن تاکستان 22850 4390221094 اسرافیل روحی

مشخصات سنــد ملــک
دفترخانه شماره صفحه سند کد شناسایی ملک شماره چاپی سند ردیف

0-0-20-61303 309199

0-0-20-61303 309200

0-0-20-61303 309198

پروانه ساخت18از 3صفحه 
5 شهرداري تهران منطقه

(نسخه رونوشت)

0509کد دفتر خدمات الکترونیک شهــر :

     مشخصات پروانه    
1397/08/21 تاریخ صدور : 50042733 شماره پروانـه: پروانه ساختنـــوع پـروانـه: 50003229 شماره پرونده:



آخرین وضعیت کل کاربردها در ملک
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

26021.94 727 26021.94 727 مجموع

505.02 98 505.02 98 انبارمسکونی "

183.21 4 183.21 4 تاسیسات مسکونی "

5690.72 186 5690.72 186 پارکینگ مسکونی "

1052.04 64 1052.04 64 راه پله مسکونی "

565.72 96 565.72 96 آسانسورمسکونی "

360.04 1 360.04 1 استخرمسکونی "

375.55 20 375.55 20 البی "

225.00 18 225.00 18 پارکینگ مزاحم مسکونی "

298.54 1 298.54 1 ورزشی "

40.00 1 40.00 1 سرایداري مسکونی "

104.66 1 104.66 1 فضاي بازي بچه ها "

144.97 1 144.97 1 مرکزاجتماعات ساختمان "

2484.33 23 2484.33 23 راه روعمومی مسکونی "

84.61 2 84.61 2 نمازخانـه در مسکونی "

13550.06 98 13550.06 98 مسکونی "

357.47 113 357.47 113 بالکن سه طرف بسته "

پروانه ساخت18از 4صفحه 
5 شهرداري تهران منطقه

(نسخه رونوشت)

0509کد دفتر خدمات الکترونیک شهــر :

     مشخصات پروانه    
1397/08/21 تاریخ صدور : 50042733 شماره پروانـه: پروانه ساختنـــوع پـروانـه: 50003229 شماره پرونده:



آخرین وضعیت کل به تفکیک کاربرد و ساختمان
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

26021.94 727 26021.94 727 جمـــــــــــع ساختمان 1

505.02 98 505.02 98 انبارمسکونی "

183.21 4 183.21 4 تاسیسات مسکونی "

5690.72 186 5690.72 186 پارکینگ مسکونی "

1052.04 64 1052.04 64 راه پله مسکونی "

565.72 96 565.72 96 آسانسورمسکونی "

360.04 1 360.04 1 استخرمسکونی "

375.55 20 375.55 20 البی "

225.00 18 225.00 18 پارکینگ مزاحم مسکونی "

298.54 1 298.54 1 ورزشی "

40.00 1 40.00 1 سرایداري مسکونی "

104.66 1 104.66 1 فضاي بازي بچه ها "

144.97 1 144.97 1 مرکزاجتماعات ساختمان "

2484.33 23 2484.33 23 راه روعمومی مسکونی "

84.61 2 84.61 2 نمازخانـه در مسکونی "

13550.06 98 13550.06 98 مسکونی "

357.47 113 357.47 113 بالکن سه طرف بسته "

آخرین وضعیت کل به تفکیک طبقه و کاربرد
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه ساختمان

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

26021.94 727 26021.94 727 مجموع

2250.00 87 2250.00 87 زیرزمین-4

59.60 13 59.60 13 انبارمسکونی "

160.13 3 160.13 3 تاسیسات مسکونی "

1472.90 54 1472.90 54 پارکینگ مسکونی "

65.42 4 65.42 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

360.04 1 360.04 1 استخرمسکونی "

70.15 4 70.15 4 البی "

25.00 2 25.00 2 پارکینگ مزاحم مسکونی "

2021.94 92 2021.94 92 زیرزمین-3

پروانه ساخت18از 5صفحه 
5 شهرداري تهران منطقه

(نسخه رونوشت)

0509کد دفتر خدمات الکترونیک شهــر :

     مشخصات پروانه    
1397/08/21 تاریخ صدور : 50042733 شماره پروانـه: پروانه ساختنـــوع پـروانـه: 50003229 شماره پرونده:



آخرین وضعیت کل به تفکیک طبقه و کاربرد
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه ساختمان

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

134.38 30 134.38 30 انبارمسکونی "

1347.33 44 1347.33 44 پارکینگ مسکونی "

65.42 4 65.42 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

102.01 4 102.01 4 البی "

37.50 3 37.50 3 پارکینگ مزاحم مسکونی "

298.54 1 298.54 1 ورزشی "

2250.00 123 2250.00 123 زیرزمین-2

243.45 46 243.45 46 انبارمسکونی "

23.08 1 23.08 1 تاسیسات مسکونی "

1736.72 56 1736.72 56 پارکینگ مسکونی "

68.00 4 68.00 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

66.99 4 66.99 4 البی "

75.00 6 75.00 6 پارکینگ مزاحم مسکونی "

1500.00 63 1500.00 63 زیرزمین-1

67.59 9 67.59 9 انبارمسکونی "

1133.77 32 1133.77 32 پارکینگ مسکونی "

40.00 1 40.00 1 سرایداري مسکونی "

66.58 4 66.58 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

67.80 4 67.80 4 البی "

87.50 7 87.50 7 پارکینگ مزاحم مسکونی "

1500.00 19 1500.00 19 هــمـکف

69.31 4 69.31 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

104.66 1 104.66 1 فضاي بازي بچه ها "

68.60 4 68.60 4 البی "

144.97 1 144.97 1 مرکزاجتماعات ساختمان "

991.09 1 991.09 1 راه روعمومی مسکونی "

84.61 2 84.61 2 نمازخانـه در مسکونی "

1500.00 31 1500.00 31 طـــبقه1

پروانه ساخت18از 6صفحه 
5 شهرداري تهران منطقه

(نسخه رونوشت)

0509کد دفتر خدمات الکترونیک شهــر :

     مشخصات پروانه    
1397/08/21 تاریخ صدور : 50042733 شماره پروانـه: پروانه ساختنـــوع پـروانـه: 50003229 شماره پرونده:



آخرین وضعیت کل به تفکیک طبقه و کاربرد
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه ساختمان

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 طـــبقه2

1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 31 1500.00 31 طـــبقه3

1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 طـــبقه4

1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 31 1500.00 31 طـــبقه5

1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 طـــبقه6

1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

پروانه ساخت18از 7صفحه 
5 شهرداري تهران منطقه

(نسخه رونوشت)

0509کد دفتر خدمات الکترونیک شهــر :

     مشخصات پروانه    
1397/08/21 تاریخ صدور : 50042733 شماره پروانـه: پروانه ساختنـــوع پـروانـه: 50003229 شماره پرونده:



آخرین وضعیت کل به تفکیک طبقه و کاربرد
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه ساختمان

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 31 1500.00 31 طـــبقه7

1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 طـــبقه8

1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 31 1500.00 31 طـــبقه9

1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 طـــبقه10

1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 28 1500.00 28 طـــبقه11

1231.66 8 1231.66 8 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

پروانه ساخت18از 8صفحه 
5 شهرداري تهران منطقه

(نسخه رونوشت)

0509کد دفتر خدمات الکترونیک شهــر :

     مشخصات پروانه    
1397/08/21 تاریخ صدور : 50042733 شماره پروانـه: پروانه ساختنـــوع پـروانـه: 50003229 شماره پرونده:



آخرین وضعیت کل به تفکیک طبقه و کاربرد
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه ساختمان

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

25.97 8 25.97 8 بالکن سه طرف بسته "

جزئیات آخرین وضعیت
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه ساختمان

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

26021.94 727 26021.94 727 جمـــــــــــع ساختمان 1

2250.00 87 2250.00 87 جمـــــــــــع زیرزمین-4
59.60 13 59.60 13 انبارمسکونی "

160.13 3 160.13 3 تاسیسات مسکونی "

1472.90 54 1472.90 54 پارکینگ مسکونی "

65.42 4 65.42 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

360.04 1 360.04 1 استخرمسکونی "

70.15 4 70.15 4 البی "

25.00 2 25.00 2 پارکینگ مزاحم مسکونی "

2021.94 92 2021.94 92 جمـــــــــــع زیرزمین-3
134.38 30 134.38 30 انبارمسکونی "

1347.33 44 1347.33 44 پارکینگ مسکونی "

65.42 4 65.42 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

102.01 4 102.01 4 البی "

37.50 3 37.50 3 پارکینگ مزاحم مسکونی "

298.54 1 298.54 1 ورزشی "

2250.00 123 2250.00 123 جمـــــــــــع زیرزمین-2
243.45 46 243.45 46 انبارمسکونی "

23.08 1 23.08 1 تاسیسات مسکونی "

1736.72 56 1736.72 56 پارکینگ مسکونی "

68.00 4 68.00 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

66.99 4 66.99 4 البی "

75.00 6 75.00 6 پارکینگ مزاحم مسکونی "

1500.00 63 1500.00 63 جمـــــــــــع زیرزمین-1
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0509کد دفتر خدمات الکترونیک شهــر :

     مشخصات پروانه    
1397/08/21 تاریخ صدور : 50042733 شماره پروانـه: پروانه ساختنـــوع پـروانـه: 50003229 شماره پرونده:



جزئیات آخرین وضعیت
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه ساختمان

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

67.59 9 67.59 9 انبارمسکونی "

1133.77 32 1133.77 32 پارکینگ مسکونی "

40.00 1 40.00 1 سرایداري مسکونی "

66.58 4 66.58 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

67.80 4 67.80 4 البی "

87.50 7 87.50 7 پارکینگ مزاحم مسکونی "

1500.00 19 1500.00 19 جمـــــــــــع هــمـکف
69.31 4 69.31 4 راه پله مسکونی "

36.76 6 36.76 6 آسانسورمسکونی "

104.66 1 104.66 1 فضاي بازي بچه ها "

68.60 4 68.60 4 البی "

144.97 1 144.97 1 مرکزاجتماعات ساختمان "

991.09 1 991.09 1 راه روعمومی مسکونی "

84.61 2 84.61 2 نمازخانـه در مسکونی "

1500.00 31 1500.00 31 جمـــــــــــع طـــبقه1
1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 جمـــــــــــع طـــبقه2
1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 31 1500.00 31 جمـــــــــــع طـــبقه3
1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "
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جزئیات آخرین وضعیت
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه ساختمان

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 جمـــــــــــع طـــبقه4
1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 31 1500.00 31 جمـــــــــــع طـــبقه5
1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 جمـــــــــــع طـــبقه6
1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 31 1500.00 31 جمـــــــــــع طـــبقه7
1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 جمـــــــــــع طـــبقه8
1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 31 1500.00 31 جمـــــــــــع طـــبقه9
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جزئیات آخرین وضعیت
بناي مجاز کـــل بناي قابل احداث طبق این پروانه ساختمان

مساحت واحد مساحت واحد کــــــــــــاربرد طبقه

1225.93 9 1225.93 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

31.70 10 31.70 10 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 32 1500.00 32 جمـــــــــــع طـــبقه10
1237.75 9 1237.75 9 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

127.72 2 127.72 2 راه روعمومی مسکونی "

34.60 11 34.60 11 بالکن سه طرف بسته "

1500.00 28 1500.00 28 جمـــــــــــع طـــبقه11
1231.66 8 1231.66 8 مسکونی "

65.21 4 65.21 4 راه پله مسکونی "

34.72 6 34.72 6 آسانسورمسکونی "

142.44 2 142.44 2 راه روعمومی مسکونی "

25.97 8 25.97 8 بالکن سه طرف بسته "

مساحت کل پروانه:مساحت بناي مورد توسعه:0 026021.94

4.0 16.0زیرزمین:تعداد طبقات کل:

مساحت بناي مورد تبدیل:
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توضـــیحات
نقــــــــشه

این پروانه با استناد به تعهدنامه مالک و ناظر به شماره 106623 مورخ 97/8/6 دفتر 298 ،گزارش مکانیک خاك شرکت آتیه خاك آزما به پــــــــروانه
شماره 103504 مورخ 26/4/96 دفتر 298 ، تائیدیه ش 320001 م 28/12/96 سازمان تامین اجتماعی و راي کمیسیون ماده 7 به ش 

16302/1977/6/611 م 20/10/88 مبنی بر باغ بودن ملک صادر می گردد. رعا یت درزانقطاع ،ضوابط معلول ،جزئیات مباحث مقررات ملی 
ساختمان ،اجراي سازه نگهبان ،توسعه انشعابات فاضالب تا ابتداي معابر عمومی ،پوشش بنا با استفاده از لفاف حفاظتی درزمان شروع به 

سفتکاري ،هماهنگی با ادارات آب برق گاز و مخابرات قبل از شروع عملیات ساختمانی ،استفاده از بتن استاندارد ، استفاده از تیرچه داراي 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد ، ارائه نتایج آزمایشات بتن الزامی است. مالك شروع عملیات ساختمانی منوط به تخریب بنا تاترازصفر 

،تجهیزکارگاه از جمله حصارکشی و جداسازي محیط کارگاه از معبر ،نصب تابلو مشخصات ،ثبت برگ شروع عملیات ساختمانی توسط ناظر و تاییدیه 
ناحیه مربوطه بادرج درسامانه ناحیه محوري می باشد. صدور پایانکار منوط به اصالح سند مالکیت برابر اقرارنامه اصالحی شماره 32476 مورخ 
20/9/96 دفتر 508 و اعالم نظر بروکف منطقه ،نصب و تکمیل سیستمهاي سرمایشی وگرمایشی و چاهک برق تحت نظارت مهندس ناظر ،اجراي 
فضاي سبز برابر نقشه هاي مصوب در حیاط (15%عرصه و یا 50%از سطح باز قطعه به فضاي سبز اختصاص داده شود) ، استعالم از فضاي سبز ، 
ارائه مفاصاحساب از سازمان تامین اجتماعی ، ارائه تاییدیه از سازمان آتش نشانی ،اجراي نماي ساختمان برابر نماي تایید شده مصوب در کمیته 
نما،تاییدیه آسانسور دو درب از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران می باشد. هرگونه تخریب جداول حاشیه گذروسنگفرش 
پیاده رومنوط به پاسخ استعالم ازمعاونت فنی وعمرانی منطقه میباشد. سالن اجتماعات ، البی ، فضاي بازي ،نمازخانه، فضاي ورزشی، استخر و 

سرایداري جزو مشاعات و غیر قابل تفکیک و صرفا جهت استفاده ساکنین می باشد.

1. با توجه به لزوم بررسی و ارزیابی بناهاي مجاور (قبل از شروع کار) به منظور پیشگیري از آوار ساختمان هاي جابنی ضروري است با رعایت آتش نشــــانی
اصول گود برداري،در صورت نیاز فوندانسیون به صورت دو مرحله اي اجرا شود

2. به منظور پیشگیري از حوادث ناشی از ریزش آوار،اجراي کامل و دقیق سازه نگهبان(مطابق نقشه ارائه شده به شهرداري جهت صدور پروانه) 
الزامی می باشد

3. نظارت دقیق و مستمر مهندس ناظر مقیم در هنگام عملیات گود برداري و کنترل ساختمان هاي مجاور الزامی می باشد تا در صورت پیش بینی 
احتمال ریزش ساختمان هاي مجاور،نسبت به تخلیه فوري متصرفین اقدام شود

شماره برگه تعهد شماره امضاء شماره پروانه اشتغال شماره نظام مهندسی نام و نام خانوادگی مهندسین

1960507247 20901026 2-10-00644 آذین کاران یاسین  معمار

2970502167 20900345 2-10-00058 باورد طرح  محاسب

7970501853 20900345 2-10-00058 باورد طرح  برق

8970501917 20900345 2-10-00058 باورد طرح  مکانیک

3970511024 20900521 2-10-00242 تحول اندیشه ساختمان  تعهد نظارت 
معماري

3970511022 20900311 2-10-00095 آسمانه سازان سپهر  تعهد نظارت 
*سازه

3970511023 20900311 2-10-00095 آسمانه سازان سپهر  تعهد نظارت 
تاسیسات برقی

3970511025 20900521 2-10-00242 تحول اندیشه ساختمان  تعهد نظارت 
تاسیسات 
مکانیکی

41970500016 40900171 18-10-00208 آتیه خاك آزما  ژئوتکنیک

1960507247 20901026 2-10-00644 آذین کاران یاسین  معمار
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4. جهت ایمنی عابرین پیاده و جلوگیري از سقوطافراد و اشیاء و خودرو هاي عبوري به داخل محیطگود برداري حصار کشی مناسب و نصب عالئم و 
چراغهاي هشدار دهنده،ضروري می باشد

5. در هنگام بارندگی عملیا گود برداري مجاز نبوده و به منظور پیشگیري از نفوذ سیالبهاي ناشی از بارندگی به داخل گود و خطرات ناشی از 
آن،ضروریست تا اقدامات حفاظتی در اطراف محیطگودبرداري صورت گیرد

6. مسیر دسترسی خودرو هاي سنگین آتش نشانی و محوطه سازي به گونه اي طراحی شود که زمین آن مقاومت و تحمل وزن33 تن را در موقع 
عملیات(استقرار باالبر بر روي4 جک) را داشته و استحکام آن توسطمهندس ناظر تایید شده باشد

7. جهت سهولت دسترسی نیروهاي آتش نشانی به ساختمان اجراي سر درب مجاز نمی باشد
8. دهلیز پلکان و چاه آسانسور با ساختار 2 ساعت مقاوم حریق دوربندي و از سایر قسمتها مجزا گردد

9. اندازه ارائه شده در نقشه هاي معماري در خصوص عرض مسیر پله ها،عرض پاگرد ها و ابعاد مربوطبه پیش ورودي آسانسور ها دقیقا رعایت 
شود

10. درب ورودي به دهلیز پلکان در تمامی طبقات از نوع مقاوم،دودبند خود بسته شو و بدون قفل و بست انتخاب و نصب گردد
11. جهت بازشو درب پله ها در تراز تخلیه خروج به طرف بیرون و در سایر طبقات به سمت داخل دهلیز پلکانها طراحی و اجرا گردد

12. استفاده از درب هاي شیشه اي سکوریت جهت دور بندي دهلیز پلکان مجاز نمی باشد
13. خود بست نمودن تمامی درب هاي ورودي به دهلیز پلکان الزامیست

14. اجراي نرده استاندارد در تمامی راه پله ها خارجی، پشت بام و بالکن و پرتگاه ها با حداقل110 سانتیمتر ارتفاع و نیز شبکه بندي ایمن در 
بدنه نرده الزامی می باشد

15. اجراي نرده استاندارد در پلکان هاي داخلی با حداقل86 الی96 سانتیمتر ارتفاع و نیز سبکه بندي ایمن در بدنه نرده الزامی می باشد
16. بازشدن مستقیم درب هاي اتاق هاي آسانسور،هواساز ها و اتاق هاي پکیج به داخل دهلیز پلکان ها مجاز نمی باشد

17.  نصب  تابلو و  کنتور برق و کنتور گاز در داخل دهلیز هاي پلکان مجاز نمی باشد
18. دریچه هاي شوت زباله موجود در دهلیز پلکان اجرا شده باید کامال دودبند گردند تا از ورود و یا نفوذ محصوالت حریق به داخل معابر خروج 

ممانعت به عمل آید
19. درب هاي داکت تاسیساتی از نوع دودبند و داراي قفل و بست انتخاب و نصب شوند

20. ارتباطبین واحد ها از طریق سقف کاذب مجاز نبوده و هر واحد نسبت به واحد مجاور آتش بند گردد
21.  تمامی داکت ها و شفت هاي افقی و عمودي با ساختار مقاوم حریق احداث و ضمن حوزه بندي از سایر قسمت ها مجزا گردد. محصوالت آتش 

بند صنعتی استفاده شده جهت حوزه بندي باید در آزمایشگاه حریق مورد تایید این سازمان، تست شده باشند
22. باز شدن درب داکتهاي تاسیسات،شوت زباله و هرگونه بازشو دیگر به داخل دهلیز هاي پلکان تحت هر شرایطی مجاز نمی باشد

23. استفاده از مصالح پلی استایرن که مورد تایید کتبی وزارت مسکن و موسسه استاندارد می باشد مجاز است.(ارائه یک نسخه از تاییدیه به 
سازمان آتش نشانی تهران قبل از اجرا الزامی است.)

24. در صورت احداث موتور خانه مرکزي فقطدر زیرزمین اول و یا همکف مجاز می باشد
25. در صورت احداث موتورخانه در طبقه پایین تر از زیرزمین اول،احداث نورگیر به مساحت4% سطح موتورخانه به منظور تامین هواي موتور 

خانه الزامی است
26. به منظور اهش وحشت متصرفین از ارتفاع،اطراف پلکان بوسیله جان پناه با ارتفاع حداقل120 سانتی متر محافظت گردد.

27. آسانسور ها از نوع اتوماتیک تلسکوپی دو درب(درب کابین و درب طبقات) و مجهز به سیستمBlack out نجات اضطراري انتخاب و اجرا 
گردد

28. آسانسور ها در پارکینگ ها مجهز به پیش ورودي(البی) مناسب و خود بست شو شود
29. تمامی اماکن مربوطبه تاسیسات از قبیل حرارتی،برق،هواساز و غیره باید با ساختار مقاوم حریق دوربندي و مجزا گردند

30. درب ورود اتاق تاسیسات باید از نوع مقاوم حریق(فلزي) با امکان ورود هوا به منظور کامل سوختن مشعل در یک سوم زیر آن و پوشش 
کامل قسمت دو سوم باالي آن صورت گیرد

31. حداکثر ظرفیت مخزن سوخت در داخل اتاق تاسیسات یا اتاق ژنراتور 240 لیتر بوده و مخزن هاي سوخت ذخیره با حجم بیشتر باید در 
خارج از بنا پیش بینی و نصب شود

32. محل استقرار منابع سوخت در زیر رامپها و همجوار دهلیز پلکان ها و آسانسور ها نباشد
33. دهلیز پلکان ها به سیستم فشار مثبت هوا به صورت شبکه اي مجهز به دریچه هاي مخصوص در پاگرد طبقات گردد به طوري که سیستم 

فوق در ترکیب با سیستم اعالم حریق اتوماتیک عمل نماید
34. به منظور آبرسانی به ساختمان توسطنیروهاي آتش نشانی نصب شیر سیامی با دو ورودي2.5 اینچ در ارتفاع90 سانتی متر از کف تراز تخلیه 

الزامیست
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35. طراحی و اجراي شبکه آب آتش نشانی از نوع ترکیبی در تمام طبقات ساختمان الزامیست به طوریکه انشعابات اخذ شده در طبقات جهت 
استفاده متصرفین به قطر حداقل سه چهارم اینچ و جهت استفاده نیروهاي آتش نشانی1.5 اینچ و در پارکینگ ها و زیرزمین ها هر دو 

انشعاب1.5 اینچ در نظر گرفته شود
36. اخذ یک انشعاب از آب شهریه کلکتور خروجی پمپ الزامیست

37. استفاده از استخر به عنوان منبع ذخیره آب آتش نشانی مجاز نمی باشد
38. طراحی و اجراي شبکه اطفاء اتوماتیک آبی(اسپرینکلر) در پارکینگ ها الزامیست

39. شبکه اطفاء اتوماتیک آبی(اسپرینکلر) باید در ترکیب با سیستم کشف و اعالم حریق باشد
40. فضاي داخلی پارکینگ ها تحت تهویه مناسب قرار گیرد

41. نصب شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابله زلزله و شیر قطع جریان اضافی(فیوز گازي) الزامیست
42. نصب دستگاه اعالم خطر نشت گاز (دتکتور حساس به گاز شهري) در موتور خانه الزامیست

43. به هنگام بهره برداري از ساختمان نصب خاموش کننده هاي دستی از نوع پودري شش کیلو گرمی در تمامی طبقات به ازاء هر دو واحد و در 
زیرزمین ها به ازاء هر 22 متر یک دستگاه و دي اکسید کربن شش کیلو گرمی در جنب اتاق تاسیسات و موتور خانه و اتاق آسانسور الزامیست
44. تجهیز معابر خروج شامل دسترس خروج،خروج و تخلیه خروج به سیستم روشنایی اضطراري الزامیست بطوري که در مواقع قطع برق شهر 

بصورت اتوماتیک در مدار قرار گیرد
45. سیم کشی روشنایی هاي اضطراري به گونه اي اجرا گردد که در صورت خارج شدن یک یا چند روشنایی از مدار سایر روشنایی ها از مدار 

خارج نگردد
46. تصرف فوق باید به مولد نیروي برق دوم،که همواره آماده استفاده است مجهز باشد،ظرفیت،توان و نرخ مولد نیرو باید براي کارکرد همزمان 

و تامین همه تجهیزاتی که در زیر نام برده شده کافی و مناسب باشد و سیستم فوق باید به صورت اتوماتیک وارد عمل شود الف: شبکه 
روشنایی اضطراري ب: شبکه هاي هشدار و اعالم حریق ج: پمپ هاي آتش نشانی ساختمان د: دست کم یکی از آسانسور هاي مربوطبه همه 

طبقات بنا ه: دمنده هاي سیستم فشار مثبت هوا و: مکنده هاي تهویه زیرزمین ها
47. طراحی و اجراي سیستم هاي کشف و اعالم حریق اتوماتیک و دستی در تمامی قسمت هاي ساختمان با استفاده از وسایل و تجهیزات 

استاندارد الزامیست
48. نصب تابلو هاي شمارش طبقات و نشانگر مسیر خروج اضطراري در تمامی طبقات و مسیر هاي خروج اضطراري الزامیست

49. طراحی و اجراي شبکه اتصال زمین(ارتینگ) در ساختمان فوق الزامیست
50. نصب کف پوش عایق الستیکی به ضخامت حداقل6 میلی متر در مقابل تابلو هاي برق الزامیست

51. تمامی کابل و سیم کشی هاي روکار درون موتور خانه از روي سینی هاي مخصوص که در زیر سقف قرار دارند عبور داده شوند و کابل هایی 
که روي زمین قرار می گیرند از داخل لوله هاي فلزي مخصوص عبور داده شوند

52. سیم کشی استخر هاي سرپوشیده اعم از رو کار و توکار تنها با استفاده از لوله پالستیکی سخت مجاز می باشد
53. تجهیزات بکار رفته در استخر هاي سرپوشیده اعم از چراغ ها،جعبه تقسیم ها،کلید ها،پریزها،و غیره باشد از نوع ضد آب باشد

54. روشنایی هاي مورد استفاده در استخر ها باید داراي قاب و حفاظایمنی از نوع ضد آب و رطوبت باشد
55. روشنایی هاي استخر (مخزن استخر) باید از نوع ضد آب و از نوع ولتاژ پایین12 الی24 ولت باشد

56. قابلیت تخلیه تمامی حجم آب مخزن باید با تمهیدات مناسب از جمله هدایت آن به آب هاي سطحی و یا آب هاي زیرزمین فراهم گردد
57. رعایت دقیق آیین نامه اجرایی فدراسیون نجات غریق در احداث و بهره برداري اماکن شنا و ورزش هاي آبی در خصوص استخر هاي عمومی 

الزامیست
58. نصب طناب هاي مشخص کننده عمق استخر در فواصل90 و 180 سانتی متري الزامی است

59. تجهیز نمودن محوطه استخر به حداقل5 عدد جلیقه نجات الزامی است
60. دستگیره ممتد با قطر مناسب در اضالع داخل استخر نصب شود

61. شایان شایان ذکر است این دستور العمل در صورتی می تواند موثر واقع شود که ضمن آموزش از نحوه استفاده صحیح از آن با سرویس و 
نگهداري اصولی همیشه آماده بکار باشد لذا ارائه تعهد نامه محضري به هنگام دریافت تاییدیه ایمنی مبنی بر سرویس و نگهداري سیستم هاي 

ایمنی به مدت دو سال از طرف مالک به منظور حصول اطمینان از آماده به کار بودن آنها الزامیست
62. جهت آشنایی با عملکرد سیستم کشف و اعالم حریق نصب خالصه چگونگی عملکرد المانهاي سیستم اعالم حریق(دتکتور ها،آژیرها،شاسی 
ها،تابلو کنترل مرکزي،چراغ هاي نشانگر و غیره...) به صورت قاب شده در تمامی آشپزخانه هاي/آبدارخانه هاي واحد هاي مسکونی/اداري 

الزامی می باشد
63. نصب راهنماي کاربردي و چگونگی زون بندي آن جهت استفاده از دستگاه مرکزي سیستم کشف و اعالم حریق در کنار آن به صورت قاب 

شده الزامیست
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64. بدیهی است صدور هر نوبت عدم خالف در مراحل اسکلت و سفت کاري منوطبه اخذ استعالم مالک یا مالکین مبنی بر اجراي دقیق مفاد 
دستور العمل ایمنی از سازمان آتش نشانی می باشد

65. ارائه مدارك مربوطبه تجهیزات سیستم کشف و اعالم حریق اتوماتیک و دستی مبنی بر استاندارد بودن در زمان دریافت تاییدیه نهایی 
الزامیست

66. ارائه نقشه هاي تاسیساتی آتش نشانی(سیستم هاي اعالم و اطفاء حریق) در مرحله پایان سفت کاري و انجام عملیات تاسیساتی الزامی می 
باشد

67. در صورت وجود ابهام در هر یک از بند هاي دستور العمل مراتب کتبا از سازمان استعالم تا راهنمایی هاي الزم بصورت مکتوب اعالم گردد
68. کلیه داکتهاي ارتباطی بین طبقات، الزم است با مصالح ساختمانی یا صنعتی ( مورد تایید این سازمان) و در هر طبقه مسدود و حوزه بندي 

شود

1. این پروانه بر مبنای محل مشخص شده در نقشه یا کروکی 1/2000 سازمان نقشه برداری که توسط مالک تسلیم و تایید گردیده صادر شده و فقط برای ساختمان در محل مذکور 
معتبر است و ھر آینه معلوم گردد که محل مورد ساختمان غیر از محل مشخص شده باشد این پروانه از درجه اعتبار ساقط می باشد
2. کلیه مقررات وتعھدات این پروانه درباره ھر شخصی که از طریق قانونی قائم مقام متقاضی این پروانه میگردد نیز جاری است

3. در صورتیکه محل مورد تقاضا قبل از ساختمان در اجاره باشد صدور پروانه مجوز تخلیه ملک نخواھد بود
4. ھرگاه مشخصات تعیین شده در نقشه ھای مصوب با مندرجات این پروانه مغایرتی داشته باشد مندرجات این پروانه معتبر خواھد بود

5. این پروانه و یا فتوکپی آن باید ھمراه سایر مدارک موردنیاز زونکن کارگاھی تکمیل و ھمیشه در محل کارگاه در دسترس باشد
6. ھرگاه درحین عملیات ساختمان معلوم گردد که ساختمان مورد پروانه در فاصله کمتر از 40 متری خطوط ھوایی فشار قوی و 3 متری خطوط 20کیلو وات ھوایی برق منطقه ای 

قرار گرفته است این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه الزم از شرکت برق منطقه مربوطه ادامه ساختمان مجاز خواھد بود
7. مالک مکلف است برای کندن آسفالت پیاده رو و یا سواره رو به منظور کابل کشی و یا لوله کشی و یا نظایر آن قبال از شھرداری مجوز حفاری دریافت و در صورت برخورد با کابل 
برق،لوله آب و گاز و غیره مراتب را بی درنگ به سازمانھای مربوطه اطالع دھد.بدیھی است جبران ھرگونه خسارتی که بر اثر عملیات ساختمانی به تاسیسات مذکور وارد شود به 

عھده مالک خواھد بود
8. چنانچه معلوم شود که ملک موردتقاضا در بستر یا حریم رودخانه و مسیل قرار گرفته این پروانه از درجه اعتبار ساقط بوده و فقط با ارائه اجازه نامه الزم از اداره امالک شھرداری 

تھران( با ھماھنگی سازمان آب و فاضالب استان تھران) عملیات ساختمانی مجازخواھدبود
9. رعایت عرض گذر و درز انقطاع مقدم به ابعاد زمین و ساختمان است

10. رعایت ماده 181 قانون کار مبنی بر خودداری از به کار گیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار معتبر الزامی است
11. مالک مکلف است شروع عملیات ساختمانی را کتبا به اطالع مھندس ناظر رسانده و رسید دریافت نماید ھمچنین قبل از ھر بتون ریزی(پی ریزی،سقفھا،...) و یا برپایی اسکلت فلزی 

کتباً مھندس ناظر را مطلع سازد
12. مالک حق ایجاد رامپ یا تعبیه پله در گذر را ندارد و مطابق پروفیل خیابان باید پیاده رو رارعایت نماید

13. نصب تابلو مشخصات ساختمان در دست احداث شامل كاربرد ساختمان، نام مھندسين ناظر، مالك، تعداد طبقات، شماره و تاريخ پروانه، پالك ثبتی، تاريخ اتمام عمليات ساختمانی و 
عبارت "متقاضيان خريد واحدھای اين پروژه لطفا به قوانين پيش فروش توجه نمايند "، در كنار معبر عمومی و به صورتی كه از فاصله مناسب قابل رويت باشد الزامی است

14. کلیه عملیات ساختمانی و عوامل کارگاھی می بایست تحت پوشش بیمه ساختمان قرار گیرند.
15. مھندس ناظر موظف است قبل از شروع عملیات ساختمانی،از محل بازدید و ھر گونه مغایرت احتمالی وضعیت محل با نقشه ھای مصوب و مندرجات مجوز صادره را کتبا به 

شھرداری اعالم نماید
16. شروع عملیات ساختمانی منوط به اعالم کتبی مھندس ناظرو ثبت گزارش شروع عملیات در دفاتر خدمات الکترونیک شھر می باشد.

17. مھندس ناظر مکلف است گزارش عملیات ساختمانی را مطابق با مراحل تعیین شده در بند 13-7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به شھرداری (دفاتر خدمات الکترونیک شھر) 
ارائه نماید.

18. مھندس ناظر موظف است مفاد تبصره 7 ماده 100 قانون شھرداري ھا و قانون نظام مھندسي ساختمان و آئين نامه ھاي اجرايي آن را در كليه عمليات ساختمان (اعم از تخريب، 
گودبرداري، كنترل ايستايي ساختمان ھاي مجاور و ....) رعايت نمايد.

19. چنانچه مھندس ناظر به ھر دلیلی نتواند یا نخواھد نظارت خود را اعمال نماید مکلف است 3 روز قبل با اعالم کتبی ، مالک و شھرداری مربوطه را مطلع نماید. بدیھی است تا 
رسیدگی به درخواست مربوطه و معرفی مھندس ناظر جدید و اخذ مجوز الزم از شھرداری ادامه کار باقی مانده ملک و ساختمان با مسئولیت ایشان می باشد

20. مالک مکلف است برابر قوانین مربوطه از عوامل اجرایی ذیصالح و متخصص در امر ساختمان استفاده نماید
21. نصب صندوق پستی اختصاصی در کنار درب ورودی و داخل ملک به نحوی که قابل دسترسی از بر گذر باشد الزامی است

22. نصب ھر گونه ناودان،کانال کولر و تاسیسات درنمای ساختمان ممنوع می باشد
23. کلیه سطوح نمایان ساختمان که از داخل معابر قابل مشاھده است اعم از نمای اصلی و یا نمای جانبی،نمای شھر محسوب شده و مصوبه مورخ 69/8/28 شورای عالی شھرسازی 

و معماری ایران درباره ضوابط و مقررات نمای شھری الزم االجرا است
24. چنانچه درنما از سنگ استفاده شود باید با سیم (اسکوپ)و یا رول پالک و یا تمھیدات اجرایی صحیح به جداره وصل شود تا ازریزش آن جلوگیری گردد
25. تمامی عناصر به کار رفته درنما و دیواره و پنجره و نما باید با اسکلت ساختمان پیوند داشته باشد تا در ھنگام زلزله احتمالی از ساختمان رھا نگردد

26. دپوی مصالح حداكثر می تواند تا 50% عرض پياده رو را در محورھای اصلی و شمالی كليه معابر تا زمان احداث سقف طبقه ھمكف و در جنوب محورھای فرعی بعد از اجرای 
سقف طبقه آخر، اشغال نمايد. در مواردی كه عرض پياده رو كمتر از يك متر باشد، دپوی مصالح در تمام پياده رو صورت می گيرد. بديھی است نگھداری مواد و مصالح ساختمانی در 

پياده رو طبق بخشنامه شماره 12866 مورخ 14/01/1391 ، ممنوع بوده و می بايد بالفاصله به داخل ساختمان انتقال يابد.
27. رعايت ضوابط و مقررات مباحث بيست و دو گانه مقررات ملي ساختمان الزامي است.

28. رعایت حداقل ارتفاع 3/5متر از کف گذر،جھت ھر گونه پیش آمدگی مجاز به سمت گذر،الزامی است
29. مھندس ناظر موظف است ھر گونه اقدام منجر به استفاده مغایر از کاربرد ھای مندرج در این پروانه راکتبا به شھرداری اطالع دھد

30. ارائه گواھی کیفیت آسانسور در ھنگام پایان ساختمان الزامی است
31. صدور پایان کار، مشروط به تکمیل سیستم ھای گرمایشی، سرمایشی و تائید مھندس ناظر مربوطه می باشد.

32. نصب پوشش و لفاف حفاظتی مناسب در نمای ساختمان ھا با ھر گونه کاربرد، بعد از پایان اسکلت و قبل از شروع عملیات سفت کاری الزامی است
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33. جداسازی سیستم جمع آوری فاضالب از آب باران و پیش بینی اتصال فاضالب ملک به سیستم فاضالب شھری الزامی است
34. تخصیص حداقل 50 درصد از سطح باز قطعه (پس از کسر مساحت رمپ) به فضای سبز مشجر، الزامی است.

35. عدم شروع عملیات ساختمانی در زمان مھلت قانونی منجر به ابطال این پروانه می شود و مالک موظف است برای ھرگونه عملیات ساختمانی مجددا برابر ضوابط روز پروانه اخذ 
نماید.

36. عدم اتمام عملیات ساختمانی در مھلت قانونی مندرج در این پروانه، منجر به اعمال قانون نوسازی و اخذ عوارض ساختمان ھای نیمه تمام خواھد شد.
37. بدینوسیله مالک اعالم می دارد با توجه به امتیازاتی که از شھرداری به ازاء اصالحی موجود در ملک اخذ نموده است (( به خصوص تراکم ، سطح اشغال )) میزان جزء اصالحی 
را به شھرداری واگذار نموده و قبل از اتمام عملیات ساختمانی نسبت به اعمال ماده 45 قانون ثبت اقدام می نماید و ضمن عقد خارج الزم حق ھرگونه اعتراضی را از خود سلب می 
نماید و در غیر این صورت این پروانه از درجه اعتبار ساقط و تمامی خسارت ھای الزم بعھده ایشان بوده و ضمن جبران آن، جھت ادامه عملیات ساختمانی بایستی مجددا از شھرداری 

پروانه اخذ نماید
38. مالك عمل شروع عمليات ساختمانی در پروانه ھای ساختمان ، توسعه بنا ، اضافه اشكوب ، تعميرات ، تغييرات و تبديل ، ثبت شروع عمليات ساختمانی توسط مھندس ناظر، در 
زمان مھلت اعتبار پروانه جھت شروع عمليات ساختمانی، در سامانه شھرسازی با مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك شھر (فارغ از اسكن و آرشيو در پرونده با مھر دفتر خدمات 

الكترونيك) و تجھيز كارگاه از جمله حصاركشی، جداسازی محيط كارگاه از معبر و نصب تابلو مشخصات طبق گزارش بازديد اداره شھرسازی ناحيه ثبت شده در سامانه ناحيه محوری 
می باشد.

39. مالك عمل شروع عمليات ساختمانی در پروانه ھای تخريب و نوسازی و پروانه ھای تغيير نقشه ای كه عمليات ساختمانی پروانه اوليه آن ھا ھنوز شروع  نشده ، ثبت برگ شروع 
عمليات ساختمانی توسط مھندس ناظر در زمان مھلت اعتبار پروانه جھت شروع عمليات ساختمانی در سامانه شھرسازی  با مراجعه به دفاتر خدمات الكترونيك شھر (فارغ از اسكن و 
آرشيو در پرونده با مھر دفتر خدمات الكترونيك) و به شرط تائيد موضوع تخريب كليه بناھای موجود (از جمله بناھای واقع در عرصه اصالحی) تا تراز صفر- صفر در نقشه مصوب 
معماری منضم به پروانه و تجھيز كارگاه از جمله حصاركشی، جداسازی محيط كارگاه از معبر و نصب تابلو مشخصات  طبق گزارش بازديد اداره شھرسازی ناحيه ثبت شده در سامانه 

ناحيه محوری می باشد.
40. صحت مفاد پروانه ھا و گواھی ھای صادره را می توانید از سایت شھرداری تھران (www.tehran.ir ) کنترل نمایید.

41. استفاده از مصالح مرغوب در حد استانداردھای اعالم شده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و مصالح  مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه ھا و 
دارای استاندارد اجباری الزامی می باشد.

42. كليه كارفرمايان و پيمانكاران پروژه ھاي ساختماني مكلف ھستند نسبت به اجراي مواد قانوني در فصل چھارم قانون كار و مفاد بھداشت كار در مبحث دوازدھم مقررات ملي 
ساختمان اقدام نمايند. نظارت بر حسن اجراي اين قوانين بر عھده بازرسان بھداشت كار مي باشد. 

43. اشخاصی كه بدون تنظيم سند رسمی اقدام به درج يا انتشار آگھی نمايند ، به حبس از نود و يك روز تا يك سال يا جزاء نقدی به ميزان دو تا چھار برابر وجوه و اموال دريافتی 
محكوم می شوند.تبصره - جرائم مذكور در اين ماده تعقيب نمی شود مگر با شكايت شاكی خصوصی يا وزارت مسكن و شھرسازی و با گذشت شاكی تعقيب يا اجراء آن موقوف می 

شود.

شهـروند گـرامی:

چاپ شده در برگـه اول به منظور کنترل صحت اطالعات بوسیله گوشی موبایل دوربین دار می باشد.( 2D Barcode  )شناسـه 2 بعـدي

روش استفاده از شناسـه 2  بعـدي به ترتیب زیـر می باشـد:

 دریافت و متناسب با گوشی خود نصب کنید.( www.Tehran.ir )1- نرم افزار بارکد خوان 2 بعدي را از سایت شهرداري تهران

2- پس از خواندن اطالعات بارکـد 2  بعدي ، می توانید آن را به شماره اي که در سایت شهرداري تهران معرفی شده است ، ارسال نماییـد. 

3- پیام دریافت شده صحت اطالعات را مشخص می نماید . 
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نقشه نما
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