دستور کار کمیته فنی کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر اوز تاریخ  89/42/42از ساعت  04 --48004 - 48044دقیقه

٘ -1أ ٝضٕار 9852 ٜتاریخ  28/48/40ضٟرداری اٚز در خصٛظ تغییر ػرض خیاتاٖ ٔ 29تری تٔ 21 ٝتری ٔٙطؼة از تّٛار أاْ خٕیٙی(ر( )ٜامضاء
طرح توسط اعضای کمیته)
٘ -9أ ٝضٕار 1985 ٜتاریخ  28/24/40ضٟرداری اٚز درخصٛظ درخٛاست آلای ایٛب ِٔٛٛی  ٚات َٛارخٕٙذی خٟت تغییر وارتری لغؼ ٝزٔیٙی تٝ
ٔساحت ٔ 29121/14تر ٔرتغ تحت پالن ٚ 5528/1الغ در ضرق ٔیذاٖ ٘ٚ ٖٛاِمّٓ از واتری فضای سثس تٔ ٝسى٘ٛی تا ٔطخصات خغرافیایی
ضٕاِی  ٚ 1490258ضرلی ( 04R 941882امضاء طرح توسط اعضای کمیته)
٘ -1أ ٝضٕار 2942 ٜتاریخ  2125/49/92ضٟرداری اٚز ٔثٙی تر درخٛاست آلای سؼیذ پرٔ ٖٛخٟت تغییر وارتری لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت 044/24
ٔترٔرتغ تحت پالن ٚ 5520/22الغ در تّٛار أاْ خٕیٙی از وارتری ٔسى٘ٛی ت ٝتداری ٔسى٘ٛی تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی ٚ 1490259
ضرلی 04R 941211
٘ -0أ ٝضٕار 2949 ٜتاریخ  25/49/92ضٟرداری اٚز ٔثٙی تر درخٛاست آلای تٟراْ خٟا٘ذیذ ٜخٟت تغییر واتری لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت 119/18
ٔترٔرتغ تحت پالن ٚ 24599/1الغ در تّٛار ٘ثی اورْ از وارتری ٔسى٘ٛی ت ٝتداری ٔسى٘ٛی تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1491122ضرلی
04R 948915
٘ -8أ ٝضٕار 9091 ٜتاریخ  25/40/49ضٟرداری اٚز ٔثٙی تر درخٛاست آلای ػثذاِرحٕٗ عالیی درخصٛظ عرح ٔدذد ٔسى٘ٛی ت ٝتداری ساخت
ٚساز ت ٝصٛرت ٔدسا( -ساتك عرح تاریخ  29/48/24ساخت ت ٝصٛرت تدٕیغ )
 -6دستور کار کمیته فنی کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر گراش تاریخ  89/42/42از ساعت  04 --48044 - 48004دقیقه

٘ -2أ ٝضٕار 1099 ٜتاریخ  29/22/92ضٟرداری ٌراش ٔثٙی تر اصالح ٔسیر وٕرتٙذی (تّٛار سرداراٖ) تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی
 ٚ 1410121ضرلی 04R 929555
٘ -9أ ٝضٕار ٜاِف  9128/92تاریخ ٔ 25/41/49ذیریت أالن  ٚحمٛلی ادار ٜوُ خٟت تغییر وارتری چٟار لغؼ ٝزٔیٗ تحت پالن 20428/9
س ٝلغؼ ٝزٔیٗ تٔ ٝساحت ٔدٕٛع ٔ 28289199تر ٔرتغ از فضای سثس ت ٝتداری  ٚلغؼ ٝچٟارْ تٔ ٝساحت ٔ 24221تر ٔرتغ از وارتری فضای
سثس تٔ ٝؼثر خٟت دسترسی ت ٝپالوٟای غرتی
دستور کار کمیته فنی کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر جویم تاریخ  89/42/42از ساعت  04 --48004 - 48044دقیقه

ً .1اهِ ضوارُ الف 41418/29تاریخ  1397/12/08هذیزیت اهالک ٍ حقَقی جْت تغییز کارتزی  5قغعِ سهیي تحت پالک 306/4کِ قغعِ 1
تِ هساحت  1699.5هتزهزتع اس تجْیشات ضْزی تِ هعثز – قغعِ  2تِ هساحت  160.2هتزهزتع اس کارتزی اس فضای سثش تِ هعثز – قغعِ 3
تِ هساحت  94هتزهزتع اس کارتزی فضای سثش تِ هعثز – قغعِ  4تِ هساحت 794.14هتزهزتع اس کارتزی صٌعتی گزٍُ الف تِ هعثز ٍ قغعِ 5
تِ هساحت  402.4هتزهزتع اس کارتزی خغَط اًتقال اًزصی تِ هعثز(اهضاء عزح تفکیکی تَسظ اعضای کویتِ فٌی
دستور کار کمیته فنی کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر اهل تاریخ  89/42/42از ساعت  04 --48024 - 48004دقیقه

ً -1اهِ ضوارُ  175تاریخ  1398/03/04ضْزداری اّل هثٌی تز درخَاست آقای هحوذ حاجی پَر جْت تغییز کارتزی قغعِ سهیٌی تِ هساحت
 134.60هتز هزتع ٍاقع در تلَار اهام خویٌی (رُ) اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری(ٍاگذاری تٌیاد هسکي)

دستور کار کمیته فنی کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر المرد تاریخ  89/42/42از ساعت  04 --48054 - 48024دقیقه

ً .1اهِ ضوارُ الف  7837/29تاریخ  98/03/09هذیزیت اهالک ٍ حقَقی هثٌی تز تغییز کارتزی قغعِ سهیٌی تِ هساحت  48500/14هتزهزتع
تحت پالک ٍ 3182/2اقع در تخص  25ضْز الهزد جْت تغییز کارتزی  3607.5هتزهزتع هسکًَی –  913.2هتزهزتع تاغی –  2123.6هتزهزتع
فضای سثش پیطٌْادی ٍ  951هتزهزتع حزین رٍدخاًِ تِ آهَسش عالی (تزاساس عزح هصَب در کویسیَى هادُ  5تاریخ 86/06/14کِ تاکٌَى
در ضَرای عالی تِ تصَیة ًزسیذُ است)
ً .2اهِ ضوارُ  97/2/01/2198تاریخ  97/09/11ضْزداری الهزد هثٌی تز درخَاست آقای قاسوعلی رفیعی جْت تغییز کارتزی دٍ قغعِ سهیي
تحت پالکْای اصلی  2386فزعی  19ٍ18تِ هساحت  214.19هتزهزتع اس هسکًَی تِ تجاری هسکًَی(تزاساس عزح هصَب در کویسیَى هادُ
 5تاریخ 8686/06/14کِ تاکٌَى در ضَرای عالی تِ تصَیة ًزسیذُ است) عزح هصَب خارج اس هحذٍدُ
دستور کار کمیته فنی کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر عالمرودشت تاریخ  89/42/42از ساعت  44 --04004 - 48054دقیقه

٘ -1أ ٝضٕار 912918 ٜتاریخ  2129/24/45ادار ٜزیرساخت استاٖ فارس ٔثٙی تر تغییر وارتری لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت ٔ 2844ترٔرتغ از وارتری
درٔا٘ی ت ٝتاسیسات ضٟری تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1489221ضرلی 12R121929
٘ -2أ ٝضٕار 25/9/42/909 ٜتاریخ  25/49/29ضٟرداری ػالٔرٚدضت ٔثٙی تر ایداد رٔپ ٚرٚدی پٕپ ٌاز از فضای سثس
٘ -3أ ٝضٕار 25/9/42/900 ٜتاریخ  25/49/29ضٟرداری ػالٔرٚدضت ٔثٙی ترتغییر واتری از ٔسى٘ٛی ت ٝتحاری پالوٟای تر تّٛار ٔؼّٓ( ت ٝػٕك
ٔ 24تر)
٘ -4أ ٝضٕار 25/9/42/909 ٜتاریخ  25/9/29ضٟرداری ػالٔرٚدضت ٔثٙی تر تٗ تست وردٖ وٛچٔ 24 ٝتری ٔٙطؼة از تّٛار أاْ خٕیٙی(ا٘تٟای
وٛچ ٝاز سٛار ٜرٔ 24 ٚتری ت ٝپیاد ٜرٔ 9 ٚتری تثذیُ ضٛد
٘ -5أ ٝضٕار 25/9/42/901 ٜتاریخ  25/49/29ضٟرداری ػالٔرٚدضت ٔثٙی تر درخٛاست تغییر واتریمسٕتی از فضای سثس ت ٝوٛچٔ 24 ٝتری
دستور کار کمیته فنی کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر گله دار تاریخ  89/42/42از ساعت  44 --04004 - 04004دقیقه

٘ 12أ ٝضٕار/9915 ٜاِف 92تاریخ ٘ ٚ 21/49/21أ ٝضٕار ٜاِف 9818/92تاریخ ٔ 29/49/24ذیریت أالن حمٛلی ادار ٜوُ راٚ ٜضٟرسازی
الرستاٖ ٔثٙی تر ٔغایرت عرح خأغ  ٚاصالح عرح از وارتری فضای سثس تٔ ٝسى٘ٛی تٔ ٝساحت ٔ 5492/18تر ٔرتغ تحت پالن ٚ 1992/0
تفیىی عرح ٞای پالن ٚ 1992/292الغ درخٛٙب تّٛار ٔ 08تری تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1482822ضرلی 12R 111001
٘ 19أ ٝضٕار 2821 ٜتاریخ  29/41/48ضٟرداری ضٟرداری ٌّ ٝدار ٔثٙی تر اصالح ضٛاتظ پاروی ًٙدر عرح خأغ ضٟر ٌّ ٝدار ترای ٚاحذٞای
ٔسى٘ٛی ٚیالیی
٘ 11أ ٝضٕار 2484 ٜتاریخ  29/40/98ضٟرداری ٌّ ٝدار ٔثٙی تر رفغ ٔغایرط عرح خأغ تا عرح تفىیىی ضٟرن ٘ٛری
دستور کار کمیته فنی کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر الر تاریخ  89/42/42از ساعت  64 --00004 - 04004دقیقه

٘ 12أ ٝضٕار 8101 ٜتاریخ  29/24/91ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست آلای صٕذ تىثیری خٟت تغییر وارتری لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت 19191
ٔترٔرتغ از ٔ 99215ترٔرتغ تحت پالن ٚ 118/09الغ در ضٟرلذیٓ پُ خّذاٖ از وارتری ٔسى٘ٛی ت ٝتداری تا ٔطخصات خغرافیایی
ضٕاِی ٚ 1410205ضرلی ( 04R 915199تازدیذ)

٘ 19أ ٝضٕار 099 ٜتاریخ  2125/49/40ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست آلای ادب خ ٚ ٛضرواء خٟت افسایص سغح اضغاَ  244درصذ ّٔه
در لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت ٔ 285119ترٔرتغ تحت پالن ٚ 1512/08الغ در تّٛار پاسذاراٖ تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی ٚ 1411959
ضرلی(04R 911255تازدیذ)
11

٘أ ٝضٕار 091 ٜتاریخ  2125/49/40ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست آلای حیذری خٟت تفىیه لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت ٔ 01219ترٔرتغ
تحت پالن ٚ 21595/804الغ در ضٟر خذیذ ٔ 29تری تا٘ه سپ ٝتّٛن  0تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1414229ضرلیR 911421
(04تازدیذ)

٘ 10أ ٝضٕار 021 ٜتاریخ  2125/49/49ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست خا٘ٓ ٔیرپٛرفردخٟت تفىیه لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت 090/91
ٔترٔرتغ تحت پالن ٚ 21595/2525الغ در ضٟر خذیذ ٔ 29تری سیٕٙا تّٛن  0تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی ٚ 1412525
ضرلی(04R 910254تازدیذ)
٘ 18أ ٝضٕار 019 ٜتاریخ  2125/49/48ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست ترخی از ٔاِىیٗ پالوٟای حاضیٔ 14 ٝتری غرتی ٔدتٕغ ٔسى٘ٛی
فرٍٙٞیاٖ حذ فاصُ وا٘اَ ٘ذا تا تّٛار ٚالیت خٟت افسایص عثمات از  0ت 8 ٝعثم ٝتا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی ٚ 1419089
ضرلی04R 918291
٘ 11أ ٝضٕار/882/108/94/41 ٜزْ تاریخ ٘ 25/41/48احیٔ ٝمأٚت تسیح سپا ٜالرستاٖ  ٚضٟرداری الر ت ٝضٕار 2401 ٜتاریخ 2125/41/45
خٟت تغییر وارتری  8لغؼ ٝزٔیٗ تٔ ٝساحت وُ ٔ 9249124ترٔرتغ از وارتری ٔسى٘ٛی ت ٝتداری ٚالغ در تّٛار دادٔاٖ تا ٔطخصات
خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1412899ضرلی 04R 919155
٘ 19أ ٝضٕار 2415 ٜتاریخ  2125/41/49ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست ادار ٜاٚلاف  ٚأٛر خیری ٝالرستاٖ خٟت افسایص سغح اضغاَ تداری
تٔ ٝساحت ٔ 18115تر ٔرتغ تحت پالن ٚ 8989/9الغ در تّٛار غذیر – تازار تسري الرستاٖ تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی ٚ 1419184
ضرلی 04R 910142
٘ 15أ ٝضٕار 2429 ٜتاریخ  2125/41/22ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست آلای ػثذاِٟادی لٙثرزاد ٜخٟت افسایص تراوٓ از  1ت 0 ٝعثم ٝدر لغؼٝ
زٔیٙی تٔ ٝساحت ٔ 922/98ترٔرتغ تحت پالن ٚ 8101/202الغ در ضٟر خذیذ غرب پارن ٘ذا تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی ٚ 1419900
ضرلی 04R 918811
٘ 12أ ٝضٕار 2911 ٜتاریخ  2125/41/91ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست آلای ترات ٌُ وار تثثیت وارتری تداری در لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت
ٔ 19/48ترٔرتغ تحت پالن  0191/81تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1411521ضرلی 04R 919980
٘ 124أ ٝضٕار 2119 ٜتاریخ  2125/41/92ضٟرداری الر ٔثٙی تر دخٛاست آلای ٔصغفی حاخی پٛر خٟت تغییر وارتری لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت
ٔ 011121ترٔرتغ تحت پالن ٚ 21595/2025الغ در ضٟر خذیذ ٔ 14تری ٞالَ احٕر از وارتری ٔسى٘ٛی ت ٝتداری ٔسى٘ٛی تا ٔطخصات
خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1412192ضرلی 04R 910298
٘ 122أ ٝضٕار 2091 ٜتاریخ  2125/40/41ضٟرداری الر ٔثٙی تردرخٛاست آلای ٔحٕذرضا ٘ٛرتخص خٟت تغییر وارتری از ٔسى٘ٛی ت ٝتداری
ٔسى٘ٛی ،در سغح اضغاَ 98درصذ  ٚافسایص عثمات ت 0 ٝعثم ٝدر لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت ٔ 919/04ترٔرتغ تحت پالن ٚ 8102/991الغ در
ضٟر خذیذ تّٛار غذیر ضٕاِی تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1412905ضرلی 04R 910122

٘ 129أ ٝضٕار 2841 ٜتاریخ  2125/41/48ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست آلای ػثذاِٟادی لٙثر زاد ٜخٟت تغییر وارتری  ٚافسایص تراوٓ در
لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت ٔ 925ترٔرتغ تحت پالن  21595/99از ٔسى٘ٛی ت ٝتداری ٔسى٘ٛی در س ٝعثمٔ ٝسى٘ٛی رٚی ٕٞىف ٚالغ در 29
ٔتری ٔسدذ اِٙثی تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1412895ضرلی 04R 918941
٘ 121أ ٝضٕار 2800 ٜتاریخ  2125/40/41ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست آلای ٔٛٙچٟر تالری خٟت افسایص تراوٓ در لغؼ ٝزٔیٙی تا وارتری
ٔسى٘ٛی تٔ ٝساحت ٔ 192/90ترٔرتغ تحت پالن ٚ 21595/102الغ در خیاتاٖ اتٗ سیٙا تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1412211ضرلی
04R 910220
٘ 120أ ٝضٕار 2898 ٜتاریخ  25/40/41ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست آلای اسٕاػیُ زادٌاٖ خٟت افسایص سغح اضغاَ ت 95 ٝدرصذ در لغؼٝ
زٔیٙی تٔ ٝساحت ٔ 928100تر ٔرتغ تحت پالن ( 0191/01ساتم ٝتغییر وارتری ت ٝتداری در تاریخ ) 28/22/8تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی
 ٚ 1411519ضرلی 04R 919129
٘ 128أ ٝضٕار 9128 ٜتاریخ  28/29/22ضٟرداری الر درخصٛظ درخٛاست آلای فرخی خٟت تغییر وارتری د ٚلغؼ ٝزٔیٗ  ٚتدٕیغ د ٚپالن
ٔاتیٗ وٛچ ٝتٔ ٝساحت وُ ٔ 995/28تر ٔرتغ تحت پالوٟای ٚ 9181/2 ٚ 9119/9الغ در ضٟر لذیٓ خیاتاٖ ٔیر ػثذاِؼظیٓ از وارتری ٔسى٘ٛی
ت ٝتداری تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی  ٚ 1410542ضرلی  ٚ 04R 919119ضٕاِی  ٚ 1410549ضرلی 04R 919184
٘ 121أ ٝضٕار 9558 ٜتاریخ  29/48/99ضٟرداری الر ٔثٙی تر درخٛاست آلای اسذاِ ٝزٔا٘ی  ٚضروا خٟت تغییر وارتری لغؼ ٝزٔیٙی تٔ ٝساحت
ٔ 11518تر ٔرتغ تحت پالن ٚ 9221الغ در خیاتاٖ حاج غفٛری از وارتری ٔسى٘ٛی ت ٝتداری تا ٔطخصات خغرافیایی ضٕاِی ٚ1418424
ضرلی  (04R 919904تررسی ٘ظر ٔطاٚر تافت ٚیژ ٜتاریخی)

