بخشنامه شماره 813
موضوع :مرجع صدور پروانه در اراضی واقع در عمق یکصد متر بعد از انتهای حریم راه
مدیریت محترم مناطق سه گانه
باسالم و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره /85/4 /6851ص مورخه  59/2/61معاون محترم هماهنگی امور عمرانی
استانداری مبنی بر اینکه صدور پروانه ساختمانی در محدوده حریم شهرها و روستاها با شهرداری و دهیاری می
باشد لذا مراتب جهت اطالع و اقدام الزم به حضور ارسال می گردد

بخشنامه شماره 813
موضوع :لزوم پیش بینی فضای الزم پست های تأمین کننده برق در تدوین طرح های جامع شهری
مدیریت محترم مناطق سه گانه
باسالم و احترام
پیرو بخشنامه های شماره  651 ،55 ،59و به پیوست تصویر نامه شماره /85/46/155ص مورخه 59/6/26
مدیر کل محترم دفتر فنی ،امور عمرانی ،حمل و نقل و ترافیک درخصوص فضای مورد نیاز پست های تأمین کننده
برق ،مطابق ضمائم پیوست در تدوین طرح های جامع شهری و مجتمع های تجاری و مسکونی بزرگ به عنوان
یکی از الزامات صدور پروانه های ساختمانی جهت اقدام الزم ارسال می گردد.

بخشنامه شماره 813
موضوع :ثبت سامانه ثنا قبل از صدور جواز کسب و یا تمدید آن
مدیران محترم مناطق سه گانه
باسالم و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره  6659/5316مورخه  59/6/21رئیس کل محترم دادگاه های عمومی و انقالب
شهرستان قزوین درخصوص اجرای مواد  698و  691قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات آئین نامه ،نحوه
استفاده از سامانه های رایانه یا مخابراتی مصوب ریاست معظم قوه قضائیه و به منظور تسهیل در امور مردم و
مراجعین برای کلیه اشخاص حقیقی از جمله پیشه وران جهت اطالع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

بخشنامه 813
موضوع :رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با عنوان حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق
مدیران محترم مناطق سه گانه
باسالم و احترام
به پیوست نامه شماره /85/44/23525ص مورخه  51/62/2مدیر کل محترم مدیریت بحران استان قزوین
درخصوص رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان به حضور ارسال گردیده و اعالم می دارد صدور هر گونه
مجوز پایان کار و بهره برداری توسط مراجع صدور پروانه می بایست منوط به رعایت و اجرای مباحث فوق الذکر
در ساختمان ها باشد.

بخشنامه 818
موضوع :عدم استفاده از دیوارهای آجری (آجر سفال) در ساختمان های با اهمیت زیاد
معاونت محترم عمرانی
مدیریت محترم مناطق سه گانه
مدیر عامل محترم سازمان خدمات طراحی
مدیر عامل محترم سازمان زیباسازی
مدیر عامل محترم سازمان نوسازی و بهسازی
باسالم و احترام
به پیوست نامه شماره  6181125مورخه  51/66/1سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین درخصوص
بند  4صورتجلسه پیوست مبنی بر ممانعت اجرای دیوارهای آجری به ویژه آجر سفال در ساختمان های مهم
استان مانند ب یمارستان ها ،مدارس ،مراکز خدمات رسان ،سالن های اجتماعات ،سوله ها و غیره به دلیل ضعف
های متعدد اجرا و عدم پیوستگی به حضور ارسال می گردد.

بخشنامه 813
موضوع :ارائه چک لیست الزامات طراحی ساختمان های عمومی در زمان صدور پروانه و پایان کار
مدیران محترم مناطق سه گانه
با سالم و احترام

به پیوست نامه شماره /85/46/5533ص مورخه  51/63/13مدیر کل محترم دفتر فنی ،امور عمرانی ،حمل و
نقل و ترافیک استان درخصوص ارائه چک لیست الزامات طراحی ساختمان های عمومی توسط مالک و ناظر در
زمان صدور پروانه و پایان کار ساختمانی و ا رائه گزارش ماهیانه آن به حوزه معاونت معماری و شهرسازی واحد
نظارت بر ساخت و سازها به حضور ارسال می گردد.

