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مناطق توضيحات بازنگري به اقدام ، مناطق كليه در صادره برداري بهره پايانكارهاي توضيحات در رويه وحدت و سازي يكسان راستاي در
ميباشد( متغير كه توضيحاتي و ميگردد درج خودكار بصورت فني كنترل توضيحات در ميباشد ضروري آن درج كه بندهايي لذا گرديد.
"توضيحات ميگردد تاكيد . ميگيرد قرار مناطق و دفاتر اختيار در و بندي جمع پيوست فايل برابر جمله) حذف يا شماره درج به نياز
پرونده كه مواردي (مگر شود پرهيز اضافي توضيحات هرگونه افزودن از و گردد درج پيوست فايل با برابر "صرفا برداري بهره پايانكار
توضيحات كلي اصالح به نياز علت هر به كه صورتي .در ( گردد اقدام مديريت كارشناس با هماهنگي با و بوده خاصي شرايط داراي
. گردد اجرا و رساني اطالع مقتضي نحو به موضوع فرماييد دستور است خواهشمند . گردد اعالم مديريت اين به مكتوب بصورت ميباشد

ضمنا رعايت وحدت رويه در شاخص عملكرد مناطق تاثير بسزايي خواهد داشت.

مريم عرب احمدي
مدير طرح هاي توسعه شهري

رونوشت :
36/96/6543 - مديريت محترم بازرسي و پاسخگويي به شكايات جهت استحضار پيرو نامه شماره

- همكاران محترم مديريت جهت نظارت بر عملكرد مناطق و دفاتر
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  )فني توضيحات پايانكار(درج خودكارسيستمي در قسمت توضيحات
 از نظر انتقال فاقد ارزش است  
 اين گواهي تا زمان عدم تغيير در كاربري و زيربنا داراي اعتبار مي باشد.  
  صدور گواهي فوق مالكي جهت تاييد واحد صنفي نمي باشد و مالك حق واگذاري به مشاغل

  ميباشد. دريافت مجوزهاي قانونيمزاحم ندارد و هرگونه پاسخگويي به واحد صنفي منوط به 
  جوز نمي طول دربهاي پاركينگ بدون دريافت ممالك مجاز به كاهش و يا افزايش تعداد و يا

  باشد.
 

  پايانكار( متغيير و توسط كاربر درج ميشود)توضيحات 
 عدم وصول تعهدات و اقساط مربوط در صورت ت ون به شماره .... تقسيط گرديده اسطبق معي

نشده به نرخ روز محاسبه و  پرداختبه اين گواهي در سررسيد چك هاي اخذ شده معادل مبالغ 
  .اخذ ميگردد

 ه شماره .... مورخ ... مي باشد.داراي تعهد/رضايت محضري مزاحمت يا مشرفيت ب  
  تعداد ... (پيوست ) به شماره .... مورخ.... و پالن جانمايي بر اساس صورتجلسه هيئت پاركينگ

  جاي پارك مستقل مورد تاييد است.
  مي باشد.شماره .....  بهاستحكام بنا داراي   
 .داراي تاييديه ايمني و كيفيت آسانسور به شماره .... مي باشد  
 .داراي تاييديه آتشنشاني به شماره .......... مي باشد  
 باشد. تعداد انباري .... باب در ..... مي  
  ....... دارد. /حق تفكيك آن را ندارد هك ميباشدتجاري ... دربند به مساحت هاي  
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