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ؽوبرُ ًبهِ

هَظَع تمبظب

95/187/19925

احذاث ّوىف پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل  68درصذ ،طجمبت اٍل
تب چْبرم ّز طجمِ در لبلت يه ٍاحذ هغىًَي ثب عطح اؽغبل
 68درصذ ثب تبهيي پبرويٌگ هَرد ًيبس ثزاثز عبيت پالى
پيَعتي هي ثبؽذ
احذاث عبختوبى ثصَرت ّوىف پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل
 61/19درصذ ٍ طجمبت اٍل تب چْبرم ّز طجمِ ثصَرت يه
ٍاحذ ٍ در هجوَع چْبر ٍاحذ هغىًَي ثزاثز عبيت پالى
پيَعتي ثب تبهيي پبرويٌگ هَرد ًيبس

95/11/20

96/187/1637

96/2/7

هَلؼيت هىبًي وبرثزي ٍ هغبحت سهيي تؼزيف ؽذُ
هغبحت سهيي ثِ تفىيه ًَع وبرثزي
پالن ثجتي
هغبحت
وبرثزي در ٍظغ
هَجَد
ثؼذ اس اصالح
لجل اس
اصالح
196/60
196/60
اهبدُ عبسي
--هغىًَي

هتمبظي

هَلؼيت
هىبًي

ايزج صذٍق

ووزثٌذي اهبم
ػلي (ع)

لبعن ًضاد
لزثبًي

خيبثبى عْيل

310/5079

وبرثزي هصَة طزح تفصيلي يب طزح جبهغ در هَرد تمبظب
وبرثزي هصَة طزح تفصيلي عطح ٍ ًَع وبرثزي هَرد تمبظب
ثب وغز هغبحت
هغبحت
وبرثزي
هغبحت
وبرثزي

هغبيزت ثب ظَاثط

ًتيجِ گشارػ وبرؽٌبعي

ًتيجِ وويغيَى

هغىًَي

196/60

هغىًَي

196/60

افشايؼ تزاون
افشايؼ عطح اؽغبل
وغزي فعبي آساد

جْبًگزدي

173/70

173/70

جْبًگزدي

173/70

هغىًَي

173/70

افشايؼ عطح اؽغبل
وغزي فعبي آساد

ثب عطح اؽغبل  60درصذ تبهيي پبرويٌگ ٍاحذّبي
هغىًَي در لبلت پيلَت ٍ عِ طجمِ فَلبًي
هغىًَي هَافمت هي گزدد.حذاوثز در عِ ٍاحذ
هغىًَي
ثب عطح اؽغبل  61/19درصذ ٍ يب حذاوثز ّوجبد
ّوغبيِ ّز وذام وِ ووتز ثبؽذ ثب احذاث ثصَرت
پيلَت ٍ چْبر طجمِ فَلبًي ثب تبهيي پبرويٌگ
ٍاحذّبي هغىًَي هَافمت هي ؽَد.هغبيل حمَلي
احتوبلي ثِ ػْذُ ؽْزداري

ثب عطح اؽغبل  60درصذ تبهيي پبرويٌگ ٍاحذّبي
هغىًَي در لبلت پيلَت ٍ عِ طجمِ فَلبًي هغىًَي
هَافمت هي گزدد.حذاوثز در عِ ٍاحذ هغىًَي
ثب عطح اؽغبل  61/19درصذ ٍ يب حذاوثز ّوجبد ّوغبيِ ّز
وذام وِ ووتز ثبؽذ ثب احذاث ثصَرت پيلَت ٍ چْبر طجمِ
فَلبًي ثب تبهيي پبرويٌگ ٍاحذّبي هغىًَي هَافمت هي
ؽَد.هغبيل حمَلي احتوبلي ثِ ػْذُ ؽْزداري
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95/187/17953
95/10/15

تمبظبي احذاث سيز سهيي ثب عطح اؽغبل  97/2درصذ ثصَرت پبرويٌگ ٍ ّوىف
ٍ اٍل ثصَرت تجبري پبعبصثب عطح اؽغبل  ٍ%91/65طجمِ دٍم ٍ ًين طجمِ
ثصَرت آثذرهبًي(سًبًِ)ثب عطح اؽغبل  ٍ% 91/65طجمِ عَم ٍ ًين طجمِ ثصَرت
آثذرهبًي(هزداًِ) ثب ّوبى عطح اؽغبل ٍ طجمِ چْبرم ثب عطح اؽغبل 35درصذ
ثصَرت اعتفبدُ اداري ثزاي هجتوغ آثذرهبًي

اعحك حغيٌي

هيذاى عٌْذ

310/6371

جْبًگزدي

860

860

جْبًگزدي

860

جْبًگزدي

860

---
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96/187/1636

ثب ػٌبيت ثِ ايٌىِ اس هله هذوَر همذار  22/20هتز هزثغ در
طزح تؼزيط خيبثبى ٍالغ گزديذُ ً،بهجزدُ هتمبظي احذاث
عبختوبى ثصَرت پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل  75/74درصذ ٍ
طجمبت اٍل تب عَم ّز طجمِ ثِ صَرت يه ٍاحذ ٍ در هجوَع
عِ ٍاحذ هغىًَي ثب عطح اؽغبل  76/80درصذ ثزاثز عبيت
پالى پيَعتي ثب تبهيي پبرويٌگ هَرد ًيبس
ثب ػٌبيت ثِ صذٍر پزٍاًِ عبختوبًي ثؾوبرُ  85/688هَرخ
 ٍ 96/1/24احذاث عبختوبى ثصَرت ّوىف پبرويٌگ ثب عطح
اؽغبل  100درصذ،طجمِ اٍل ثب عطح اؽغبل  88/55درصذ
ًبهجزدُ هتمبظي احذاث طجمِ دٍم ثصَرت دٍثىظ ثزاي طجمِ
اٍل ثب عطح اؽغبل  80درصذ هي ثبؽذ.

هيالد ارٍج پَر

خيبثبى رعبلت

310/2631

ثب ػٌبيت ثِ عَاثك هَجَد ٍ اعتؼالم ثؼول آهذُ اس آة هٌطمِ اي
اعتبى ٍ تصويوبت هتخذُ لجلي در خصَؿ آثذرهبًي ّبي ؽْز
عزػيي همزر گزديذ اػعب اصلي جلغِ در ايي خصَؿ تصوين
گيزي ًوبيٌذ(.در صَرت تبييذ هَظَع ًمؾِ ّبي عبسُ اي ٍ
فٌذاعيَى هوَْر ثِ هْز آة هٌطمِ اي اعتبى)ٍ جشييبت پيؾٌْبد
هتمبظي در جلغِ وويتِ فٌي ثزرعي گزدد.

هَافمت گزديذ.طزح هي ثبيغت ثِ تبييذ وويتِ ارتمبي
ويفي عيوب ٍ هٌظز ؽْزي ثزعذ.

جْبًگزدي

191/20

191/20

جْبًگزدي

191/20

هغىًَي

191/20

افشايؼ عطح اؽغبل
وغزي فعبي آساد

ثب عطح اؽغبل  65درصذ لجل اس تؼزيط ٍ تبهيي
پبرويٌگ ٍاحذّبي هغىًَي ثب درخَاعت هَافمت هي
گزدد.هغبيل حمَلي احتوبلي ثِ ػْذُ ؽْزداري

ثب عطح اؽغبل  65درصذ لجل اس تؼزيط ٍ تبهيي پبرويٌگ
ٍاحذّبي هغىًَي ثب درخَاعت هَافمت هي گزدد.هغبيل
حمَلي احتوبلي ثِ ػْذُ ؽْزداري

ػليزظب
حجيت سادُ

خيبثبى ؽْيذ
هحغي پَر

310/1301

هغىًَي

132/65

132/65

هغىًَي

132/65

هغىًَي

132/65

ثب درخَاعت ًبهجزدُ هخبلفت هي گزدد.

هخبلفت گزديذ.

95/186/18452

ٍاگذاري  439هتز اس فعبي عجش خصَصي ثب اخذ ّشيٌِ
وبرؽٌبعي ٍ ثب اخذ تؼْذ هجٌي ثز ػذم احذاث در هله
هذوَرً ٍ ،يش تغييز ًَع اعتفبدُ ثِ هجتوغ رفبّي ،تجبري
 ،تفزيحي ٍ آثذرهبًي

ػلي
ؽىز ًجفي

اًتْبي خيبثبى
ٍليؼصز

310/3006

فعبي عجش

439

439

فعبي عجش

439

گزدؽگزي

439

وبرثزي

96/187/7888

تمبظبي وبّؼ ؽؼ ٍاحذ هغىًَي اس تؼذاد ٍاحذّب ٍ احذاث
طجمِ ؽؾن در لبلت دٍ ٍاحذ در ّز ثلَن ٍ در هجوَع ٍ 6احذ
هغىًَي ثِ هغبحت  311هتز هزثغ در ّز ثلَن ٍ ّوچٌيي
احذاث ّوىف تجبري ثِ هغبحت  100هتز هزثغ ٍ ثبلىي
تجبري  50هتز هزثغ ثزاثز عبيت پالى پيَعتي

هحوذ
هَعي سادُ

خيبثبى
ٍيالدرُ

310/2380

3000/85

3000/85

اهبدُ عبسي
هغىًَي

3000/85

اهبدُ عبسي
هغىًَي

3000/85

افشايؼ تزاون
افشايؼ عطح اؽغبل

96/187/8707

تمبظبي احذاث ّوىف پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل  60درصذ ٍ
طجمبت اٍل ٍ دٍم در لبلت ٍ 2احذ هغىًَي ثب عطح اؽغبل 60
درصذ ثزاثز عبيت پالى پيَعتي

ثْوي اهيزي

خيبثبى ؽْيذ
سارع

310/665

هغىًَي

167/35

167/35

هغىًَي

167/35

هغىًَي

167/35

تفىيه هغبيز

ثب ػٌبيت ثِ تفىيه هغبيز ؽْزعبسي صزفب ثب
احذاث يه ٍاحذ هغىًَي در يه طجمِ ٍ ثب تبهيي
پبرويٌگ ٍ رػبيت عبيز ظَاثط ٍ همزرات هَافمت
گزديذ.

96/186/7100

تمليل ػزض هؼجز اس  10هتز ثِ  8هتزي

ؽْزداري

حذفبصل
خيبثبى 20
هتزي اللِ ٍ
 18هتزي
ايزي آرخ

---

هؼجز

---

---

هؼجز

---

هؼجز

---

---

ثؼلت تذليك حذٍد اهالن طجك درخَاعت ؽْزداري ثب
حفظ هغئَليت هغبئل حمَلي احتوبلي ثِ ػْذُ
ؽْزداري ثب جبثجبيي وَچِ ّبي  2 ٍ 1طجك وزٍوي
ؽْزداري هَافمت ٍ ثب تمليل ػزض وَچِ ؽوبرُ  2اس دُ
هتزي ثِ  8هتزي هَافمت ٍ وَچِ ؽوبرُ يه ثذٍى
تمليل ػزض ثصَرت  10هتزي هَافمت گزديذ.
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6

7

8
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96/2/7

96/187/1638

96/2/7

95/10/26

96/5/9

96/5/23

96/4/27

افشايؼ تزاون
افشايؼ عطح اؽغبل

اهبدُ عبسي
هغىًَي

ًظز ثِ عَاثك هَظَع تغييز لغوتي اس هله اس
فعبي عجش هَرد هخبلفت لزار گزفت در خصَؿ
وبرثزي آثذرهبًي وليبت هَظَع هَرد هَافمت لزار
گزفت ٍ همزر گزديذ اعتؼالم السم اس هحيط سيغت
،عبسهبى هيزاث فزٌّگي ٍ آة هٌطمِ اي ثؼول
آيذ.
ثب احذاث ًين طجمِ ؽؾن ثب عطح اؽغبل حذاوثز
 20درصذ ػزصِ ٍ رػبيت عبيز ظَاثط ٍ همزرات
پبرويٌگ ٍ غيزُ هَافمت هي ؽَد.ظوٌب ثب احذاث
تجبري ثِ هتزاص 50هتز هزثغ در يه ثبة هَافمت
هي ؽَد.

ظوي هَافمت ثب درخَاعت ؽْزداري همزر گزديذ
ظوي حفظ ٍظغ هَجَد (ثذٍى عبخت ٍ عبس ٍ فعبي
عجش ٍ ثبس)ؽْزداري ًغجت ثِ دريبفت ّشيٌِ ثِ ليوت
رٍس ٍ تبهيي فعبي عجش جبيگشيي الذام ًوبيذ.
ثب احذاث ًين طجمِ ؽؾن ثب عطح اؽغبل حذاوثز  20درصذ
ػزصِ ٍ رػبيت عبيز ظَاثط ٍ همزرات پبرويٌگ ٍ غيزُ
هَافمت هي ؽَد.ظوٌب ثب احذاث تجبري ثِ هتزاص 50هتز
هزثغ در يه ثبة هَافمت هي ؽَد .ثب احذاث يه ٍاحذ
هغىًَي در يه طجمِ ٍ ثب تبهيي پبرويٌگ ٍ رػبيت عبيز
ظَاثط ٍ همزرات هَافمت گزديذ.
ثب احذاث يه ٍاحذ هغىًَي در يه طجمِ ٍ ثب تبهيي
پبرويٌگ ٍ رػبيت عبيز ظَاثط ٍ همزرات هَافمت گزديذ.

ثب حفظ هغئَليت هغبئل حمَلي احتوبلي ثِ ػْذُ ؽْزداري
ثب جبثجبيي وَچِ ّبي  2 ٍ 1طجك وزٍوي ؽْزداري
هَافمت ٍ ثب تمليل ػزض وَچِ ؽوبرُ  2اس دُ هتزي ثِ 8
هتزي هَافمت ٍ وَچِ ؽوبرُ يه ثذٍى تمليل ػزض
ثصَرت  10هتزي هَافمت گزديذ.

هتمبظي

هَلؼيت هىبًي وبرثزي ٍ هغبحت سهيي تؼزيف ؽذُ
هغبحت سهيي ثِ تفىيه ًَع وبرثزي
پالن ثجتي
هَلؼيت
هىبًي
هغبحت
وبرثزي در ٍظغ
هَجَد
ثؼذ اس اصالح
لجل اس
اصالح
1268
1268
جْبًگزدي
310/219/396
خيبثبى
چبلذراى

ؽوبرُ ًبهِ

هَظَع تمبظب

96/186/6326

احذاث هجتوغ تجبري تَريغتي ثصَرت سيز سهيي پبرويٌگ ثِ
هغبحت  385هتز هزثغ ٍ تجبري در لبلت ٍ 28احذ ثب عطح
اؽغبل  84/64درصذّ،وىف در لبلت ٍ 33احذ تجبري ثب عطح
اؽغبل  61/35درصذ،طجمِ اٍل در لبلت ٍ 30احذ تجبري ثب
عطح اؽغبل  61/35درصذ،طجمبت دٍم ٍ عَم ثصَرت
ؽْزثبسي ٍ طجمِ چْبرم ثصَرت رعتَراى ٍ وبفي ؽبح ثب
عطح اؽغبل  61/35درصذ هي ثبؽذ

رظب اثي سادُ
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96/187/10933
96/7/3

ثب ػٌبيت ثِ صذٍر پزٍاًِ عبختوبًي ثؾوبرُ  18647هَرخ  95/10/29ثصَرت دٍ
طجمِ ثز رٍي ّوىف پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل  50/63درصذ در لبلت چْبر ٍاحذ
هغىًَي ً،بهجزدُ هتمبظي افشايؼ دٍ طجمِ (طجمبت عَم ٍ چْبرم)در لبلت دٍ
ٍاحذ ثب عطح اؽغبل  50/63درصذ ٍ ّوچٌيي احذاث  25هتز هزثغ پبرويٌگ
هغمف در ػزصِ ثزاثز عبيت پالى پيَعتيجب تبهيي فعبي آساد هَرد ًيبس

غالهزظب
هله پبعجبى

خيبثبى ؽْبة
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96/187/8702

ثب ػٌبيت ثِ صذٍر پزٍاًِ عبختوبًي ثِ ؽوبرُ  16284هَرخ
 95/9/13در لبلت سيز سهيي پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل 71/5
درصذ ٍ ّوىف پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل  50درصذ ٍ طجمبت
اٍل تب ؽؾن در لبلت ٍ 6احذ هغىًَي ثب عطح اؽغبل 50
درصذ ً،بهجزدُ هتمبظي افشايؼ  5/9درصذ عطح اؽغبل ٍ يه
طجمِ در لبلت يه ٍاحذ هغىًَي ثب عطح اؽغبل  55/9درصذ
ثزاثز عبيت پالى پيَعتي هي ثبؽذ
ثب ػٌبيت ثِ صذٍر پزٍاًِ عبختوبًي ثِ ؽوبرُ  2769هَرخِ
 96/2/24در لبلت سيز سهيي پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل 72/67
درصذّ،وىف ثوغبحت  35هتز هزثغ تجبري ٍ  166/24هتز
هزثغ پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل  45درصذ،طجمبت اٍل تب چْبرم
ّز طجمِ در لبلت ٍ 2احذ ٍ جوؼب ّؾت ٍاحذ هغىًَي ثب عطح
اؽغبل  45/67درصذ ً،بهجزدُ هتمبظي احذاث طجمِ پٌجن در
لبلت دٍ ٍاحذ ثب عطح اؽغبل  45/67درصذ ثزاثز عبيت پالى
پيَعتي
تمبظبي احذاث سيز سهيي ٍ ّوىف ّز دٍ ثصَرت پبرويٌگ ثب
عطح اؽغبل  57/32درصذ ٍ طجمبت اٍل تب پٌجن در لبلت 9
ٍاحذ هغىًَي ثب عطح اؽغبل  57/32درصذ ثزاثز عبيت پالى
پيَعتي هي ثبؽذ،هَظَع  27/01هتز هزثغ وغزي فعبي آساد
(ثب احتغبة  17هتز هزثغ فعبي ثبس ثزاي ّز ٍاحذ)ٍ دٍ طجمِ
هبساد ثز تزاون
ثب ػٌبيت ثِ ايٌىِ اس هله هذوَر همذار 366/58هتز هزثغ در
طزح تؼزيط خيبثبى ٍالغ گزديذُ.تمبظبي احذاث سيز سهيي -2
ثب عطح اؽغبل  44/5درصذ ثصَرت اعتخز جىَسي اًجبري
الًذري ٍ اهىبًبت جبًجي سيزسهيي -1ثب عطح اؽغبل 52/90
درصذ ثصَرت پبرويٌگ هَتَر خبًِ آؽپشخبًِّ،وىف ثب عطح
اؽغبل  45درصذ ثصَرت الثي رعتَراى طجمِ اٍل ثب عطح
اؽغبل  31/27درصذ ثصَرت رعتَراى ٍ لغوت اداري ٍ عبلي
وٌفزاًظ ،طجمبت دٍم تب پٌجن ثب عطح اؽغبل  25/5درصذ
ثصَرت ّتل ثزاثز عبيت پالى پيَعتي

تمي احوذي
راّت
حغي سادُ

هيذاى
لبرتبل

310/1193

آلب ثبثب
ؽيزي اٍجَر

خيبثبى
ثؼثت

310/4773

هغىًَي

ّالل
هحوذپَر

خيبثبى
اعتبًي

310/5131

هغىًَي

358/40

تبهيي
اجتوبػي

ووزثٌذي
ايزاًيبى

310/6293

گزدؽگزي

3454/80

10

13

14

15

96/4/17

96/5/23

96/187/8931

96/5/28

96/187/8701

96/5/23

96/187/10198

96/6/20

وبرثزي هصَة طزح تفصيلي يب طزح جبهغ در هَرد تمبظب
وبرثزي هصَة طزح تفصيلي عطح ٍ ًَع وبرثزي هَرد تمبظب
ثب وغز هغبحت
هغبحت
وبرثزي
هغبحت
وبرثزي

هغبيزت ثب ظَاثط

ًتيجِ گشارػ وبرؽٌبعي

ًتيجِ وويغيَى

جْبًگزدي

1268

جْبًگزدي

1268

----

ثز اعبط عٌذ هبلىيت ارائِ ؽذُ ثِ هتزاص 1268هتز
هزثغ صزفب در حذٍد هبلىيت عٌذ هذوَر ثب تَجِ ثِ
ػمت ًؾيٌي اس عَي هبله صزفب ثب افشايؼ 20
درصذ عطح اؽغبل جْت احذاث (وال در عطح
 1014/40هتز هزثغ)هَافمت گزديذ.احذاث ثصَرت
سيز سهيي ثب عطح اؽغبل  80درصذ ّ،وىف 80
درصذ،اٍل  80درصذ ٍ طجمِ دٍم  50درصذ ثب
رػبيت دُ هتز ػمت ًؾيٌي اس ثز هؼجز هؼجز اصلي
هَافمت گزديذ.رػبيت عبيز ظَاثط احذاث
پبعبص،پبرويٌگ ثذٍى جه ،دّبًِ هغبسُ ّب،ػزض
راّزٍّب ٍ عبيز همزرات طجك ظَاثط طزح هصَة
الشاهي اعت.طزح در وويتِ عيوب ٍ هٌظز ؽْزي
هطزح گزدد.

ثب احذاث ثِ صَرت سيز سهيي تجبري ّ،وىف
تجبري،طجمِ اٍل تجبري ثب  80درصذ عطح اؽغبل ٍ
طجمبت دٍم ثب  80درصذ عطح اؽغبل ثِ صَرت
ؽْزثبسي ٍ عَم ثِ صَرت ؽْزثبسي ثب  50درصذ
هَافمت گزديذ.طزح ثب تبييذ وويتِ ارتمب ويفي عيوب ٍ
هٌظز ؽْزي ثزعذ.

310/5945

هغىًَي

328/94

328/94

هغىًَي

328/94

هغىًَي

328/94

---

ثب ػٌبيت ثِ ثبسديذ صَرت گزفتِ ٍ احذاثي ّبي هَجَد ثب
درخَاعت هَافمت هي گزدد.رػبيت پبرويٌگ ،فعبي آساد ٍ عبيز
الشاهي اعت

ثب رػبيت عبيز ظَاثط ٍ همزرات هَافمت گزديذ.

آهبدُ عبسي
گزدؽگزي

291

291

آهبدُ عبسي
گزدؽگزي

291

هغىًَي

291

افشايؼ تزاون
افشايؼ عطح اؽغبل

ثزاثز وويغيَى لجلي الذام گزدد.

هخبلفت گزديذ.

447/26

447/26

هغىًَي

447/26

هغىًَي

447/26

افشايؼ تزاون
افشايؼ عطح اؽغبل

ثب درخَاعت هخبلفت هي گزدد.طجك ظَاثط احذاث گزدد.

358/40

هغىًَي

358/40

هغىًَي

358/40

افشايؼ تزاون
افشايؼ عطح اؽغبل

ثب ػٌبيت ثِ طزح هؾبٍر جْت ّن ارتفبع ثَدى
طزفيي وَچِ ثب درخَاعت هخبلفت هي گزدد.

3454/80

گزدؽگزي

3454/80

گزدؽگزي

3454/80

---

ثب درخَاعت هَافمت گزديذ.
طزح ثِ تبييذ هيزاث فزٌّگي ٍ گزدؽگزيثزعذ-.در وويتِ ارتمب ويفي عيوب ٍ هٌظز ؽْزي
هطزح گزدد-.طزح هحَطِ عبسي ًيش تْيِ گزدد.

هخبلفت گزديذ.

هخبلفت گزديذ.

ثب درخَاعت هَافمت گزديذ.
طزح ثِ تبييذ هيزاث فزٌّگي ٍ گزدؽگزي ثزعذ .در وويتِ
ارتمب ويفي عيوب ٍ هٌظز ؽْزي هطزح گزدد-.طزح هحَطِ
عبسي ًيش تْيِ گزدد.

هتمبظي

16

17

18

19

20

21

ؽوبرُ ًبهِ

هَظَع تمبظب

96/187/8704

ثب ػٌبيت ثِ ايٌىِ اس هله هذوَر همذار  47/71هتز هزثغ در
طزح تؼزيط ووزثٌذي ٍالغ گزديذُ ٍ ثزاي هله هذوَر پزٍاًِ
عبختوبًي ثِ ؽوبرُ  17987هَرخِ  95/10/15در لبلت سيز
سهيي پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل  60درصذّ،وىف پبرويٌگ ثب
عطح اؽغبل 44/25درصذطجمبت اٍل تب ّفتن در لبلت 22
ٍاحذ هغىًَي ثب عطح اؽغبل  44/20درصذًبهجزدُ هتمبظي
افشايؼ طجمِ ّؾتن ثب عطح اؽغبل  23/95درصذ در لبلت دٍ
ٍاحذ هغىًَي ثزاثز عبيت پالى پيَعتي
ثب ػٌبيت ثِ صذٍر پزٍاًِ عبختوبًي ثؾوبرُ 88/8316هَرخ
 88/2/5ثصَرت دٍ طجمِ در لبلت دٍ ٍاحذ هغىًَي ثز رٍي
ّوىف پبرويٌگجب عطح اؽغبل  72/85درصذ ٍ احذاث
عبختوبى ثب 100اؽغبل ً،بهجزدُ هتمبظي احذاث طجمِ عَم
ثصَرت دٍثلىظ ثزاي طجمِ دٍم ثذٍى افشايؼ ٍاحذ ثب عطح
72/85
ثب ػٌبيت ثِ صذٍر پزٍاًِ عبختوبًي ثؾوبرُ  15669هَرخ
 95/8/29ثصَرت ّوىف تجبري ثب عطح اؽغبل  81/28درصذ
ٍ ثبلىي تجبري ثب عطح اؽغبل  50درصذًبهجزدُ هتمبظي دٍ
طجمِ در لبلت دٍ ٍاحذ خذهبتي ثزاثزعبيت پالى پيَعتي هي
ثبؽذ.
تمبظبي احذاث عبختوبى ثصَرت ّوىف پبرويٌگ ثب عطح
اؽغبل  59/83درصذ طجمبت اٍل تب چْبرم در لبلت چْبر ٍاحذ
هغىًَي ثب عطح اؽغبل  61/03درصذ(ّز طجمِ در لبلت يه
ٍاحذ هغىًَي)ٍ خزپؾتِ ٍ ثْبر خَاة ثب عطح اؽغبل
20/37درصذ ثب تبهيي پبرويٌگ ٍ فعبي آساد هَرد ًيبس ثزاثز
عبيت پالى پيَعتي هي ثبؽذ.
تمبظبي احذاث سيز سهيي پبرويٌگ ثب عطح اؽغبل 71/74
درصذّ،وىف الثي ثب عطح اؽغبل  59/78درصذ ،طجمبت اٍل
تب عَم در لبلت عِ ٍاحذ هغىًَي ثب عطح اؽغبل  61درصذ
(در هجوَع ٍ 9احذ هغىًَي)ثب تبهيي پبرويٌگ هَرد ًيبس ثزاثز
عبيت پالى پيَعتي هي ثبؽذ.

96/5/23

96/187/9898

96/6/13

96/187/10373

96/6/22

96/187/10372

96/6/22

96/187/9538

96/6/6

96/187/10980
96/7/3

ثب ػٌبيت ثِ صذٍر پزٍاًِ عبختوبًي ثؾوبرُ  3244هَرخ  96/3/1ثصَرت ّفت
طجمِ ثز رٍي سيز سهيي ٍ ّوىف پبرويٌگ در دٍ ثلَن ثب عطح اؽغبل 42/79
درصذ در لبلت ٍ 42احذ هغىًَي ٍيه ثبة تجبري ثوغبحت  134/53هتز هزثغ
در ّوىف ً،بهجزدُ هتمبظي احذاث طجمِ ّؾتن در دٍ ثلَن ثب عطح اؽغبل
 42/76درصذ در لبلت چْبر ٍاحذ ٍ افشايؼ دٍ ٍاحذ ثز تؼذاد ٍاحذّبي طجمِ
ّفتن ٍ ؽؾن ثلَن ة (اس دٍ ٍاحذ ثِ عِ ٍاحذ)ثب تبهيي پبرويٌگ هَرد ًيبس ثزاثز
عبيت پالى پيَعتي

هحوذ
رفيؼي

حغيي

هَلؼيت هىبًي وبرثزي ٍ هغبحت سهيي تؼزيف ؽذُ
هغبحت سهيي ثِ تفىيه ًَع وبرثزي
پالن ثجتي
هَلؼيت
هىبًي
هغبحت
وبرثزي در ٍظغ
هَجَد
ثؼذ اس اصالح
لجل اس
اصالح
763/71
763/71
آهبدُ عبسي
310/665
ووزثٌذي
گزدؽگزي
ايزاًيبى

خيبثبى ثؼثت

310/3844

هغىًَي

89/70

89/70

وبرثزي هصَة طزح تفصيلي يب طزح جبهغ در هَرد تمبظب
وبرثزي هصَة طزح تفصيلي عطح ٍ ًَع وبرثزي هَرد تمبظب
ثب وغز هغبحت
هغبحت
وبرثزي
هغبحت
وبرثزي

هغبيزت ثب ظَاثط

ًتيجِ گشارػ وبرؽٌبعي

ًتيجِ وويغيَى

آهبدُ عبسي
گزدؽگزي

763/71

آهبدُ عبسي
گزدؽگزي

763/71

وغزي فعبي آساد

ثب تَجِ ثِ وغزي فعبي ثبس طجك هصَثِ لجلي
الذام گزدد.

هخبلفت گزديذ.

هغىًَي

89/70

هغىًَي

89/70

---

ثب ػٌبيت ثِ اثؼبد لطؼِ هخبلفت هي گزدد.

هخبلفت گزديذ.

هحغي
پَر

صيبد
حغي سادُ

ووزثٌذي
اهبم ػلي

310/5093

تجبري هغىًَي

61/52

61/52

تجبري
هغىًَي

61/52

تجبري
هغىًَي

61/52

---

ثب عطح اؽغبل  81درصذ ثصَرت ّوىف تجبري
،ثبلىي تجبري ٍ يه طجمِ فَلبًي هَافمت هي
گزدد.

ثب عطح اؽغبل  81درصذ ثصَرت ّوىف تجبري ،ثبلىي
تجبري ٍ يه طجمِ فَلبًي هَافمت هي گزدد.

هحوذ
ؽيخي

جٌت
آثذرهبًي
ايزاًيبى

310/6277

جْبًگزدي

228

228

جْبًگزدي

228

جْبًگزدي

228

---

هطبثك ظَاثط ٍ همزرات احذاث گزدد.

طجك ظَاثط ٍ همزرات الذام گزدد.

حغيي
اعوؼيل سادُ
اثزاّين
اثزاّين ًضاد

خيبثبى صًزال

310/282

جْبًگزدي

418/22

418/22

جْبًگزدي

418/22

جْبًگزدي

418/22

---

ثب درخَاعت ثصَرت پيلَت ٍ عِ طجمِ حذاوثز در
ّؾت ٍاحذ هغىًَي ٍ ثب تبهيي پبرويٌگ ٍ فعبي
آساد هَرد ًيبس هَافمت هي ؽَد.

ثب درخَاعت ثصَرت پيلَت ٍ عِ طجمِ حذاوثز در ّؾت
ٍاحذ هغىًَي ٍ ثب تبهيي پبرويٌگ ٍ فعبي آساد هَرد ًيبس
هَافمت هي ؽَد.

رظب رحيوي

ٍيالدرق

310/4097

آهبدُ عبسي گزدؽگزي

1468/19

1468/19

آهبدُ عبسي
گزدؽگزي

1468/19

آهبدُ عبسي
گزدؽگزي

1468/19

---

طجك هصَثِ لجلي الذام گزدد.

طجك هصَثِ لجلي الذام گزدد.

