شماره3 :

پرتره خانه شماره 3محله شیرآباد

نام صاحبخانه :رحمت اهلل گی ذرهی

شغل مالک :فوت کرده
قدمت83 :

میزان درآمد مالک :بی کار
□ …………..

مساحت زمین 03 :متر

.....................

تاریخچه:

ندارد

نام درختان:

بدون پوشش گیاهی

تاسیسات:

آدرس :آزادی  83میالن 5
□ حیاط

تعداد اتاق 2 :

جمعیت ساکن 03 :نفر

□ چاه دارد

□ لوله کشی دارد

□ تراس ندارد

□ آشپزخانه ندارد

□ حمام ندارد

وضعیت سند :قولنامه ای

□

گاز ندارد

□

تلفن ندارد

توضیحات:
تعداد طبقات 0 :

مساحت اعیانی44 :متر

کیفیت بنا  :نامطلوب

وضعیت نگهداری  :در حال تخریب و نگهداری
غیر اصولی

کروکی همراه با ایدئوگرام درختان

طول
02/83

 -1ورودی
 -2حیاط
 -3راهرو
 -4سرویس
بهداشتی و حمام

عرض

 -5فضای شستشو

5/55

 -6اتاق

مقیاس

شمال
وضعیت ساختمان:

مصالح :بلوک ،خشت وگل  ،تیر چوبی

سازه :سقف تیر چوبی و خشت بدون فوندانسیون

نما :خشتی

درو پنجره :فلزی و زنگ زده

کف سازی :سیمان و خاک

جنس حوض و آبنما :ندارد

مشکالت بنا:

دیوارها و سقف در حال تخریب هستند .ریزش سقف به دلیل سنگینی و بارندگی و ترمیم غلط آن
دیواره های حیاط درحال تخریب  .رطوبت داخل بنا باعث پوسیدگی و مشکالت مربوط آن شده.

ساختمانی

دیوارها و سقف در حال تخریب هستند .
ترمیم ساختمان با مصالح متنوع بعد از هر مشکل.

معماری

ساخت با سرعت و بدون دقت  .استفاده نامناسب از مصالح و تنوع مصالح در ساخت
مشکل بازشو ها که اکثرا بدون درب هستند

سازه

بدون محاسبات و کامال ابتدایی بنا شده

تأسیسات الکتریکی
تأسیسات مکانیکی
امنیت.

توضیحات عکس:

عکس هوایی

عکس کوچه

توضیحات عکس:

نمای سردر

نمای حیاط

توضیحات عکس:

نمای اتاق 0

نمای اتاق 2

توضیحات عکس:
در کنار عکس داخل
حمام عکسی از فضای
شستشو نیز قرار دارد

نمای توالت

نمای حمام

توضیحات عکس:

عکس آشپزخانه

عکس داخلی

توضیحات:

نام تهیه کننده  :فرزانه شرکایی

نام تأیید کننده :

تاریخ تنظیم 50/3/3 :

