بخطص وامه311
مذیران محترم مىاطق سه گاوه
باسالم و احترام
ثِ پیَست ًبهِ ضوبسُ /59/42/16782ظ هَسخِ  96/10/5هذیش ول اهَس ضْشی ٍ ضَساّب دسخصَظ ًحَُ
اسائِ خذهبت دس اساضی ٍ اهالن ٍالع دس حشین ضْش وِ اص عشیك اجشای لبًَى تعییي تىلیف ٍضعیت حجتی اهالن ٍ
اساضی فبلذ سٌذ سسوی هصَة سبل  1390هَفك ثِ دسیبفت سٌذ هفشٍضی ٍ هجضای ضص داًگ ضذُ اًذ جْت
الذام الصم ثِ حضَس اسسبل هی گشدد.

بخطىامه 310
مًضًع :صذير پرياوه ساختماوی در پالک های ياقع در حریم ي خارج از حریم با اسىاد مطاعی
هذیشاى هحتشم هٌبعك سِ گبًِ
باسالم و احترام
ثِ پیَست ًبهِ ضوبسُ /59/41/16110ظ هَسخِ  96/9/26هذیش ول دفتش فٌی اهَس عوشاًی ،حول ٍ ًمل ٍ
تشافیه استبى ٍ صَستجلسِ ضوبسُ

 1/23159/9031هَسخِ  96/9/13ضَسای حفظ حمَق ثیت الوبل دس اهَس

اساضی ٍ هٌبثع عجیعی ًسجت ثِ سعبیت ثٌذ  6صَستجلسِ هجٌی ثش صذٍس پشٍاًِ سبخت ثشای هبلىیٌی وِ داسای
اسٌبد هطبعی دس اساضی ٍالع دس حشین ٍ خبسج اص حشین ثَدُ ٍ داسای هجَص وویسیَى تجصشُ

 1هبدُ  ٍ 1هجَص

وبسگشٍُ تخصصی هسىي ٍ ضْشسبصی هی ثبضذ ثب اخز تعْذ سسوی اص هبله ریشثظ دسخصَظ پبسخگَیی ثِ
هعبسضیي احتوبلی الذام ًوَدُ ٍ هسئَلیتی اص حیج پبسخگَیی ثِ هطبس الیِ ثش عْذُ هشاجع صبدس وٌٌذُ هجَص
سبخت ًوی ثبضذ.
بخطىامه 309
مًضًع :اجرای قاوًن پیص فريش ساختمان
هذیشاى هحتشم هٌبعك سِ گبًِ
باسالم و احترام
ثب عٌبیت ثِ صَستجلسِ ضوبسُ  170/32622هَسخِ  96/5/21وِ ثِ پیَست هی ثبضذ دسخصَظ ساّىبسّبی
اجشای لبًَى پیص فشٍش سبختوبى ٍ تعییي ٍظبیف دستگبُ ّب دسخصَظ صذٍس ضٌبسٌبهِ فٌی سبختوبى اعالم
هی گشدد ضْشداسی هَظف ثِ سعبیت ثٌذّبی  6 ٍ 5صَست جلسِ فَق الزوش گشدیذُ است وِ همتضی است دستَس
فشهبییذ وِ وبسضٌبسبى ثبصدیذ ٍ وٌتشل ًمطِ اص تبسیخ

 96/10/15دس هشاحل وٌتشل اٍلیِ ًمطِ ّبی هعوبسی ٍ

ّوچٌیي تطىیل پشًٍذُ جْت صذٍس پشٍاًِ سبختوبًی ًسجت ثِ سعبیت ٍ اجشای هَاسد ثٌذّبی فَق الزوش الذام
ًوبیٌذ.

بخطىامه 308
مًضًع :ضريرت رعایت مقررات ي قًاویه مربًط به ريدخاوه ها ي آبراهه های طبیعی
مذیران محترم مىاطق سه گاوه
باسالم و احترام
ثِ پیَست تصَیش ًبهِ ضوبسُ

/5927/2245ظ هَسخِ  96/9/19فشهبًذاسی لضٍیي ٍ عغف ثِ ًبهِ

/59/44/15014ظ هَسخِ  96/9/11هذیش ول هحتشم ثحشاى استبى هجٌی ثش سعبیت همشسات ٍ لَاًیي هشثَط ثِ
سٍدخبًِ ٍ اثشاِّ ّبی عجیعی ،ضْشداسی سا هَظف ثِ جلَگیشی ٍ هوبًعت اص تخشیت ٍ ّشگًَِ تغییش وبسثشی،
سبخت ٍ سبص دس حشین ٍ ثستش اًْبس ٍ سیل ّبیی وِ دس هحذٍدُ ضْشی ًوَدُ است ،لزا لجل اص ّشگًَِ الذاهی ثب
ضشوت آة هٌغمِ ای استبى ّوبٌّگی ّبی الصم سا ثعول آٍسدُ تب اص ثشٍص ّشگًَِ خسبست جبًی ٍ هبلی احتوبلی دس
صهبى ٍلَع حَادث جلَگیشی گشدد.

بخطىامه 307
مًضًع :ضريرت پیص بیىی اعتبار ضبکه های برق در طرح های ضهری ي پرداخت هسیىه های جابه جایی
تاسیسات برقی
مذیران محترم مىاطق سه گاوه
باسالم و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 59/42/14663ص مورخه  96/9/4مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها مبنی بر اینکه در
کلیه طرح های اجرای معابر که موجب تعریض معبر و جابه جایی شبکه های برق می گردد .قبل از هر اقدامی با امور برق
مربوطه جهت تهیه طرح و تعیین هسینه های جا بجایی هماهنگی الزم بعمل آمده و هسینه جابجایی در بودجه کلی طرح پیش
بینی گردد.

