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ً .1اهِ ضوارُ  7592تاریخ  96/12/05ضْزداری الر هثٌی تز درخَاستئ آقای علیزضا یاسائی فزد جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تحت پالک
ٍ 14141/291اقع در تلَار جوَْری اسالهی تِ هساحت  30هتز هزتع اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری هسکًَی تا هطخصات جغزافیایی ضوالی
 ٍ3061084ضزقی 40R 234391
ً .2اهِ ضوارُ  1144تاریخ  97/03/05ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای هْذی درتاری جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت  25هتز
هزتع اس  330هتز هزتع تحت پالک ٍ 14141/277اقع در ضْز جذیذ چْل هتزی اٍل تلَک  8اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری تا هطخصات
جغزافیایی ضوالی  ٍ3061184ضزقی 40R 234125
ً .3اهِ ضوارُ  2407تاریخ 97/05/02ضْزداری الرهثٌی تز درحَاست خاًن رقیِ هحوذی جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت حذٍد 337
هتز هزتع تحت پالک ٍ 2473اقع در ضْز قذین کَچِ هسجذ حاج صادقی اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری تا هطخصات جغزافیایی ضوالی
 ٍ3065050ضزقی 40R 237327
ً .4اهِ شوارُ  2593تاریخ  50/30/23شْرداری الر هثٌی تر تغییر عرض تفکیکی قطعات زهیٌْای  60هتری شْر جذیذ تا هساحت حذٍد 003
هتر هرتع ،از عرض  63هتر تِ عرض  8هتر  -تراتر تٌذ  0ب تفکیکی زهیي دفترچِ ضَاتط ٍ هقررات طرح جاهع
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ًاهِ ضوارُ  2123تاریخ  97/04/23ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای ّذایت هحوذی جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت حذٍد
 12هتزهزتع اس  216.08هتز هزتع تحت پالک ٍ 13873/4673اقع در  12هتزی ّالل احوز اس هسکًَی تِ تجاری تا هطخصات جغزافیایی
ضوالی  ٍ3061422ضزقی 40R 234629
ًاهِ ضوارُ  1919تاریخ  97/04/12ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای غالهعثاس خَدکاهِ جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت
 308.25هتزهزتع تحت پالک ٍ 308/25اقع در ضْز قذین تلَار فزدٍسی ضزقی اس هسکًَی تِ تجاری ٍ اًثار تا هطخصات جغزافیایی ضوالی
 ٍ3063393ضزقی 40R 237036
ًاهِ ضوارُ  2885تاریخ  97/05/22ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای اسذالِ سهاًی ٍ ضزکا جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت
 368.5هتز هزتع تحت پالک ٍ 2916اقع در خیاتاى حاج غفَری اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری تا هطخصات جغزافیایی ضوالی ٍ3065010
ضزقی 40R 237240
ًاهِ ضوارُ  1695تاریخ  97/04/03ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای یًَس قاسوی تِ ٍکالت اس آقای قاسن یادگار فزد جْت تغییز
کاتزری قطعِ سهیٌی تِ هساحت  65/320هتزهزتع تحت پالک ٍ 5652/3اقع در ضْز جذیذ تلَار غذیز ضوالی اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری تا
هطخصات جغزافیایی ضوالی  ٍ3062114ضزقی 40R 234416

ً .9اهِ شوارُ  2335تاریخ  59/30/30شْرداری الر درخصَص درخَاست آقای عثذلی الری جْت تغییر کارتری قطعِ زهیٌی تِ هساحت 263
هتر هرتع تحت پالک ٍ 62509/226اقع در خیاتاى هعلن از کارتری هسکًَی تِ تجاری هسکًَی تا هشخصات جغرافیایی شوالی ٍ2303252
شرقی 03R 329292

ً .10اهِ ضوارُ الف 19014/29تاریخ  97/06/13هذیزیت اهالک ٍ حقَقی ادارُ کل راُ ٍ ضْزساسی الرستاى جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ
هساحت  301.92هتز هزتع تحت پالک  13947/696اس کارتزی هعثزتِ هسکًَی تزاساس ٍاگذاری اًجام ضذُ
ً .11اهِ ضوارُ  3515تاریخ  97/06/22ضْزداری الر هثٌی تز اصالح هغایزت تلَار آسادگاى اس عزض  24هتز تِ  40هتز تزاتز تا طزح هصَب ٍ 75
ٍضع هَجَد تا طزح 94
ً .12اهِ ضوارُ  3230تاریخ  97/06/07ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای ًاظن طالثاى جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت 200.05
هتزهزتع تحت پالک ٍ 7681/116اقع در تلَار آسادگاى اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری تا هشخصات جغرافیایی شوالی  ٍ2300696شرقی
03R 325025

ً .13اهِ ضوارُ  3229تاریخ  97/06/07ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای ًاصز طالثاى جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت  204.8هتز
هزتع تحت پالک ٍ 7681/115اقع در تلَار آسادگاى اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری تا هشخصات جغرافیایی شوالی ٍ2300695
شرقی03R 325036

ً .14اهِ ضوارُ  3295تاریخ  97/06/11ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای صوذ داًطوٌذ ٍ ضزکاءجْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت
2622.56هتز هزتع تحت پالک ٍ 14009/2558/1708اقع در ضْز جذیذ تلَار دادهاى اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری هسکًَی -کارگاُ –اًثار ٍ
اداری تا هشخصات جغرافیایی شوالی  ٍ2306088شرقی 03R 323393
ً .15اهِ ضوارُ  3944تاریخ  97/07/12ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای ًاصز ٍثَقی فزد ٍ خاًن طَتی اًفزادی جْت تغییزکارتزی قطعِ
سهیٌی تِ هساحت  224.4هتز هزتع تحت پالک ٍ 13947/693اقع در خیاتاى هعلن اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری تا هشخصات جغرافیایی
شوالی  ٍ2303063شرقی 03R 329060

ً .16اهِ ضوارُ  4062تاریخ  97/07/18ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست آقای هحوَد تاقزسادُ جْت افشایص تزاکن اس  4طثقِ تِ  5طثقِ در قطعِ
سهیٌی تِ هساحت  1117/35هتزهزتع تحت پالک  4072/489هفزٍسی اس ٍ 231اقع در ضْز جذیذ تلَار ٍالیت تا هشخصات جغرافیایی شوالی
 ٍ2303990شرقی 03R 329030

ً .17اهِ ضوارُ  4093تاریخ  97/07/21ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست ادارُ اٍقاف ٍ اهَر خیزیِ الرستاى درخصَظ تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی
تِ هساحت  362/6هتز هزتع تحت پالک ٍ 3858اقع در ضْز قذین خیاتاى فزدٍسی ضزقی اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری تا هشخصات
جغرافیایی شوالی  ٍ2302030شرقی 03R 320522

ً .18اهِ ضوارُ  1319تاریخ  97/03/12ضْزداری الر درخصَظ درخَاست آقای صوذ ثوزی ٍ ضزکا جْت تغییز کارتزی( تثثیت کارتزی) قطعِ
سهیٌی تِ تِ هساحت  266.07هتز هزتع تحت پالک ٍ 3775.15اقع در تیي دٍ ضْز تلَار سیذ عثذالحسیي الری تِ کارتزی تجاری تا هطخصات
جغزافیایی ضوالی  ٍ3063942ضزقی 40R 236572
ً .19اهِ ضوارُ الف 14754/29تاریخ  97/07/28هذیزیت اهالک ٍ حقَقی جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت  139هتزهزتع تحت پالک
ٍ 14009/1277اقع در هسکي هْز قالت خاًی اس کارتزی فضای سثش تِ هعثز
ً .20اهِ ضوارُ  3964تاریخ  97/07/14ضْزداری الر هثٌی تز تغییز کارتزی پالکْای تز تلَار جوَْری اسالهی ٍ آسادی( 40هتزی اٍل ٍ دٍم)
ً .21اهِ شوارُ  0398تاریخ  50/63/63شْرداری الر هثٌی تر درخَاست آقای هصذق ٍ شرکا جْت تغییرکارتری قطعِ زهیٌی تِ هساحت 6592
هتر هرتع ٍاقع در شْر قذین جادُ الر – خَر جٌة ترهیٌال پیام گَّر از کارتری هسکًَی تِ تجاری هسکًَی تا هشخصات جغرافیایی شوالی
 ٍ2302069شرقی 03R 329239

ً .22اهِ ضوارُ  7312تاریخ  96/11/19ضْزداری الر هثی تز درخَاست ضزکت تعاًٍی هسکي ًَیي ضْزیار الرستاى درخصَظ افشایص تزاکن در
قطعِ سهیٌی تِ هساحت  8874هتز هزتع تحت پالک ٍ 14009/330اقع در ٍرٍدی ضْزک اًذیطِ اس  2طثقِ تِ  3طثقِ
ً .23اهِ شوارُ  2699تاریخ  59/30/32شْرداری الر هثٌی تر درخَاست هذیریت آهَزش ٍ پرٍرش الرستاى جْت تي تاز کردى کَچِ دتیرستاى
ًرجس خاتَى

ً .24اهِ ضوارُ  2654تاریخ  2654تاریخ 97/05/11ضْزداری الر هثٌی تز درخَاست ساسهاى صذا ٍ سیوای هزکش فارس جْت تغییز کارتزی قطعِ
سهیٌی تِ هساحت 20940هتز هزتع تحت پالک ٍ 13946/2اقع در ضْز جذیذ هیذاى اهام رضا اس کارتزی تجْیشات ضْزی تِ هسکًَی تجاری
تا هطخصات جغزافیایی ضوالی  ٍ3061706ضزقی 40R 233070
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ً -1اهِ ضوارُ  4471تاریخ  96/12/23ضْزداری جَین هثٌی تز درخَاست خاًن اسوعیلی جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیي هَرد ادعایی
ایطاى تِ هساحت 977هتز هزتع اس کارتزی هسکًَی ٍ حول ٍ ًقل تِ تجاری تا هطخصات جغزافیایی ضوالی  ٍ3130180ضزقی 39R 792689
ًاهِ ضوارُ /21162الف 29تاریخ  96/10/19هذیزیت اهالک ٍ حقَقی هثٌی تز درخَاست ضزکت تزق جَین جْت تغییز کارتزی قطعِ
-2
سهیٌی اس کارتزی ّای صٌعتی گزٍُ الف تِ هساحت حذٍد  188هتز هزتع  ،کارتزی هعثز تِ هساحت حذٍد  1897.1هتز هزتع ٍ اس کارتزی فضای
سثش تِ هساحت حذٍد  875.1هجوَع 2960.2تِ تجْیشات ضْزی(ایستگاُ تزق ضْز ) تا هطخصات جغزافیایی ضوالی  ٍ3130039ضزقی
39R791395
دستور کار کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر اوز تاریخ  07/80/80از ساعت  5 --0:05 - 0:08دقیقه

ً .1اهِ ضوارُ  2085تاریخ  97/04/03ضْزداری اٍس هثٌی تز درخَاست آقای هحوذرسَل ٍ هحوذ اتزاّین ضزیفی جْت تغییز کارتزی قطعِ
سهیي تِ هساحت  89.33هتز هزتع تحت پالک  8956اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری هسکًَی تا هطخصات جغزافیایی ضوالی ٍ3074624
ضزقی 40R204770
دستور کار کمیسیون ماده  5طرح تفصیلی شهر گراش تاریخ  07/80/80از ساعت05- 0:58 - 0:05دقیقه
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ًاهِ ضوارُ الف 1570/29تاریخ  97/04/19هذیزیت اهالک ٍ حقَقی ادارُ کل راُ ٍ ضْزساسی الرستاى هثٌی تز تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی
تِ هساحت 8718هتز هزتع تحت پالک ٍ 10827/2874اقع در جٌة تیوارستاى اهیزالوَهٌیي (ع) گزاش اس کارتزی هعثز تِ درهاًی ٍضع
هَجَد تا هطخصات جغزافیایی ضوالی  ٍ3064822ضزقی 40R217799
ًاهِ ضوارُ  1994تاریخ  97/06/20ضْزداری گزاش هثٌی تز درخَاست آقای خلیل غیاثی جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت
 336.8هتز هزتع تحت پالک ٍ 10827/8300اقع در تلَار آسادی اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری هسکًَی تا هطخصات جغزافیایی ضوالی
 ٍ3062424ضزقی 40R219540
ًاهِ شوارُ  6008تاریخ  59/0/36شْرداری گراش درخصَص درخَاست آقای سعادت جْت تغییر کارتری قطعِ زهیٌی تِ هساحت 533
هتر هرتع از کارتری حول ًٍقل ٍ اًثار تِ هسکًَی ٍاقع در تلَار سرداراى تا هطخصات جغزافیایی ضوالی  ٍ3063809ضزقی 40R218314
ًاهِ ضوارُ  2190تاریخ  97/07/16ضْزداری گزاش هثٌی تز درخَاست آقای عثذالِ تیَارُ جْت تغییز کارتزی قطعِ سهیٌی تِ هساحت
 285.25تحت پالک ٍ 10827/5474اقع در ضْز ک ّ 80کتاری ضْز گزاش اس کارتزی هسکًَی تِ تجاری هسکًَی تا هطخصات
جغزافیایی ضوالی  ٍ3063685ضزقی .40 R218674

ً -5اهِ ضوارُ  2285تاریخ  97/07/26ضْزداری گزاش هثٌی تز درخَاست آقای رضا ضیزٍاى جْت افشایص تزاکن در قطعِ سهیي هَرد ادعایی
ایطاى تِ هساحت  315هتز هزتع تا هطخصات جغزافیایی ضوالی  ٍ3063935ضزقی 40R217509

