
 

 

 برداریمصوبات گروه تخصصی نقشه

 استفادُ کٌٌد. zziبرداراى ًظام هٌْدسی باید برای تؼییي جْات تواهی ٍاحدّا ، از ًقشِ -1

 باشد.ًظام بردار ًقشِ ّای تفکیکی باید هوَْر بِ هْر ًظام هٌْدسی ٍ هْر ًام هٌْدستواهی صفحات ًقشِ -2

 در ًقشِ درج گردد.، کلیِ ابؼاد بیشتر از یک هتر  -3

در ادارُ ثبت ، تٌْا هدارک هربَط بِ تفکیک آپارتواًی قابل قبَل است کِ ّوراُ با ًاهِ رسوی سازهاى ًظام  -4

 د شدُ ( باشد.یبردار ٍ شوارُ پالک ثبتی هلک قهٌْدسی ساختواى ) کِ در آى ًام هٌْدس ًقشِ

درصد ٍ  1جْت هفرٍزات در حد  ّای تفکیکی ًظام هٌْدسی ، ّای پایاًکار شْرداری با ًقشِایرت هساحتهغ -5

 پَشی است.درصد قابل چشن 2جْت هشاػات در حد 

ّای تفکیک ًظام هٌْدسی  درج تفکیک آپارتواى ، باید ًَع هرز ) حدفاصل( در ًقشًِاهِ شیَُ 18طبق بٌد  -6

 شَد.

بردار ًظام هٌْدسی ، تَجِ بِ هَارد هلک با ػرصِ برداشت شدُ تَسط هٌْدس ًقشِدرخصَص هغایرت سٌد  -7

 ست :زیر الساهی

باید سٌد با ٍضغ هَجَد هطابقت کاهل داشتِ ، در اهالک تجاری ٍ هسکًَی با ارزش هؼاهالتی باال   -7-1

 باشد.

 شی است. پَدرصد هغایرت قابل چشن 1برای هساحت اهالک هسکًَی هؼوَلی ، تا   -7-2

 شَد :ػول هیهؼوَلی ، بِ صَرت زیر ٍ تجاری   برای ابؼاد اهالک هسکًَی  -7-3

 پَشی است.ساًتیوتر هغایرت ، قابل چشن 10هتر : تا  10ّای تا طَل -7-3-1

درصد طَلِ  75/0هتر اٍل ،  10برای طَل هازاد بر  هتر : 20هتر ٍ تا  10ّای بیشتر از طَل -7-3-2

 پَشی است.قابل چشن، هتر اٍل  10هازاد بر 

هتر ،  20درصد طَلِ هازاد بر  5/0هتر ،  20برای طَل هازاد بر هتر :  20بیشتر از ّای طَل -7-3-3

 پَشی است.قابل چشن

پَشی بِ صَرت زیر هتر باشد، آًگاُ هغایرت قابل چشن 25اگر طَل ضلؼی برابر  * بِ طَر هثال

 شَد :هحاسبِ هی

1       هتر( 10تا  0) هتر اٍل 10برای   10    

2   هتر(  20تا  10)هتر دٍم 10برای   10  00 75  0 075   7 5   

3          هتر( 25تا  20)هتر 20هتر هازاد بر  5برای   5  00 50  0 025   2 5   

   20   5 2   5 7   10  پَشی                      کلِ هغایرت قابل چشن

ای برای اصالح ًقشِ طبقِدرصَرتی کِ پس از اًجام ػولیات هیداًی ، در ساخت هلک تغییراتی ایجاد شَد کِ  -8

، اًجام ػولیات هیداًی هجدد باشد ، هالک باید بِ هیساى هتراش طبقة تغییر یافتِ ،  برابر تؼرفِ  خاص ًیاز بِ

 السحوِ هجدد پرداخت ًواید.حق


