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ِٛضٛع:اّ٘يت زرج اذتـبؽ پبرويٕگ .........ٚثٗ تّبَ ٚاحس٘بي ِظىٔٛي ٚتجبري
ِسيزيت ِحتزَ ِٕطمٗ يه -ز– ٚطٗ
ثب تٛجٗ ثٗ ايٕىٗ ثؼضبِؼب٘سٖ ِيگززز فضب٘بئي ّ٘چ ْٛپبرويٕگ  ٚأجبري ِٚؼبػبت ِٚؼتزوبت طبذتّبٔي ثٗ يه يب چٕس
ٚاحساذتـبؽ زازٖ ػسٖ ٚتؼسازي اس ٚاحس٘ب حك اطتفبزٖ اس آْ رأسارٔس
ٔظز ثٗ اّ٘يت اطتفبزٖ ٚاحس٘بي آپبرتّبٔي اس ِؼبػبت ٚذسِبت طبذتّبْ ِبٕٔس أجبري ثرـٛؽ پبرويٕگ ٚجٍٛگيزي اس ِؼىالت
ػٙزي زرپبيبْ وبر طبذتّبٔي ليس گززز٘ز پبرويٕگ ٚأجبري ثٗ يه ٚاحس ِظىٔٛي يب تجبري يب....اذتـبؽ زارز تبٕ٘گبَ تفىيه
آپبرتّبٔي اس ٚاگذاري چٕس پبرويٕگ يب أجبري ثٗ يه ٚاحس جٍٛگيزي ػٛز.
ّ٘چٕيٓ زر ثزطي ٚاگذاري ٚاحس ٔيش ايٓ ِٛضٛع زلت ػٛز اس أجبَ ِؼبٍِٗ تب اؿالح اطٕبز جٍٛگيزي ػٛز

رٛٔٚػت :
ِسيزيت طزحٙبي تفـيٍي
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ٔٚظبرت ثز طبذت ٚطبس٘ب
الساَ رفب٘ي

برشىامٍ شمارٌ 189

مًضًع:مسارك مًرز وياس جُت طزح پزيوسٌ زر كميتٍ فىي
مسيزيت محتزم مىاطك سٍ گاوٍ شُززاري

باسالم
احتزاما بٍ جُت بزرسي دقيق ي ميفيت آرا ء بزاي پزيوذٌ َايي مٍ وياس است در مميتٍ فىي مطزح شًوذ مذارك سيز ضميمٍ ي بٍ
صًرت فايل ارسال گزدد.
 - 1مپي اسىاد با آخزيه تغييزات مالنيت.
 - 2وقشٍ ًَايي گًيا مٍ پالك مًردي مشخص شذٌ باشذ.
 - 3مزيمي پالك (تزجيُا مزيمي ثبتي ).
 - 4سايت پالن مٍ مًقيت پالك َاي مجاير ريي آن مشخص شذٌ باشذ.
 - 5سايت پالن بايذ داراي اوذاسٌ گذاري مامل باشذ.
 - 6جبٍُ ساخت ،تعذاد طبقات ،سال ساخت ي سيز بىاي مجايريه بايذ در سايت پالن مشخص شذٌ باشذ.
 - 7سابقٍ اقذامات اوجام شذٌ قبلي پالك ي مجايريه ي پالك َاي مشابٍ.
 - 8مليٍ مذارك بايذ بٍ تاييذ مارشىاس رسيذٌ باشذ.
 - 9سمان بزرسي َز پزيوذٌ حذيد بيست ريس مي باشذ.
 - 10پزيوذٌ َا بايذ قبال بٍ صًرت فايل بٍ ادارٌ تذييه مقزرات شُزساسي ارسال ي بعذ اس بزرسي السم تاريخ جلسٍ مميتٍ
تاييه ي اس اعضا دعًت بٍ عمل خًاَذ آمذ.
 - 11اس ارسال فيشيل پزيوذٌ اس مًرخٍ  1392/01/15خًدداري شًد.
 - 12بذيُي است پزيوذٌ َاي واقص عًدت خًاَذ شذ.

فرزانه نظری پور
معاونت معماری و شهرسازی

ريوًشت :
مسيزيت محتزم طزح َاي تفضيلي
مسيزيت محتزم َماَىگي يوظارت بز ساذت ي ساسَا
السام كىىسٌ  :رفاَي

برش وامٍ شمارٌ 192
مسيز عامل محتزم ساسمان آمار ي فه آيري شُززاري
با سالم ي احتزام
باسگشت بٍ وامٍ شمارٌ  20/1392/7مًرخ  1392/1/10ضمه تشكز اس َمكاري
صميماوٍ ي زر اذتيار گذاشته اپزاتًرَا جُت يريز اطالعات كميسيًن مازٌ پىج بٍ اطالع
جىابعالي مي رساوس اپزاتًر َاي معزفي شسٌ تا تاريد

 91/12/26زر حًسٌ معايوت

شُزساسي حضًر ي فعاليت زاشتىس ي بعس اس مًرذٍ فًق مزاجعٍ اي وساشتىس.

فرزانه نظری پور
معاونت معماری و شهرسازی

ريوًشت :
مسيزيت محتزم ساسمان آمار ي فه آيري شُززاري
السام كىىسٌ  :عسگزي

بخش نامو شماره193
مٌضٌع :ػذم صذًر پرًانو جيت پالكيايي كو فقط از نٌر پاسيٌ استفاده مي نماينذ.
مذيريت محترم مناطق سو گانو
ثب تٛجٗ ثٗ ٔبِٗ ػّبرٖ ِٛ 17317/42/59رخ ِ 25/11/1391سيز وً زفتز اِٛر ػٙزي  ٚػٛرا٘ب ِجٕي ثز جٍٛگيزي ؿسٚر
پزٚأٗ طبذتّبٔي ثزاي پالوٙبيي وٗ ٚاحس ٘بي ػّبٌي آٔٙب ؿزفب اس فضبي ػّبٌي پالن پبطي ٛثزاي ٔٛرگيزي اطتفبزٖ ِيّٕبيٕس
ِمزر فزِبييس اس تبريد  23/1/1392اس تبييس پالن ٘بي فٛق اٌذوز ذٛززاري گززز.
رٛٔ ٚػت
ِسيز وً ِحتزَ زفتز اِٛر ػٙزي  ٚػٛرا٘ب
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ِٕبطك ٛٔ ٚاحي
ِسيزيت ِحتزَ طزح ٘بي تفضيٍي
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ٔ ٚظبرت ثز طبذت  ٚطبس٘ب
ِسيزيت ِحتزَ تسٚيٓ ٔ ٚظبرت ثز ِمزرات ػٙززاري
ِسيزيت ِحتزَ اجزائيبت ػٙززاري جٙت اثالؽ ثٗ ٚاحس ٘بي ِزثٛطٗ
الساَ وٕٕسٖ :رفب٘ي

(بخش نامو شماره )194
مٌضٌع :انجام امٌر اداري كليو پالك ىاي داخل ً خارج از محذًده شيري
(پيرً بخش نامو )158
مذيريت محترم مناطق سو گانو شيرداري
ثب طالَ  ٚاحتزاَ
احتزاِب ثب تٛجٗ ثٗ ٔبِٗ ػّبرٖ ِٛ 1/29059/9031رخ ِ 20/12/1390ؼب ْٚلضبيي رئيض وً زازگبٖ ٘بي ػِّٛي  ٚأمالة
لشٚيٓ وٍيٗ پالن ٘بيي وٗ ذبرج اسِحسٚزٖ ػٙزي  ٚزر حزيُ ػٙز لشٚيٓ  ٚحتي زاراي راي وّيظيِ ْٛبزٖ ؿس ٔيش ِي ثبػٕس،
جٙت تبِيٓ  ٚارائٗ ذسِبت  ٚتبطيظبت سيز ثٕبيي ِبٕٔس آة ،ثزق ،گبس ،تٍفٓ  ... ٚثس ْٚتبييس وّيظيِ ْٛزثٛطٗ ( ازارٖ جٙبز
وؼبٚرسي)  ٚاذذ ِجٛس تغييز وبرثزي ِّٕٛع ِي ثبػس.
رٛٔ ٚػت
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ِٕبطك ٛٔ ٚاحي
ِسيزيت ِحتزَ طزح ٘بي تفضيٍي
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ٔ ٚظبرت ثز طبذت  ٚطبس٘ب
ِسيزيت ِحتزَ تسٚيٓ ٔ ٚظبرت ثز ِمزرات ػٙززاري
ِسيزيت ِحتزَ اجزائيبت ػٙززاري جٙت اثالؽ ثٗ ٚاحس ٘بي ِزثٛطٗ
الساَ وٕٕسٖ :فتٛحي

بخش نامو شماره195
مٌضٌع :لسًم درج كذىاي نٌسازي جذيذ ً اصالح كذىاي اشتباه در مناطق
مذيريت محترم مناطق سو گانو
ثب طالَ
احتزاِب ثٗ پيٛطت ؿٛرت جٍظٗ ِٛرخ  21/1/1392وٗ زر ِؼبٔٚت ػٙزطبسي ثب حضٛر ِظئٌٛيٓ ػٙزطبسي  ٚطزح تفضيٍي
ِٕبطك ثزگذار گززيس ثٗ اطتحضبر ِيزطبٔس ثؼضب ِؼب٘سٖ ِي گززز پالن ٘بيي وٗ جسيسا تفىيه ػسٖ فبلس وس ٔٛطبسي ِي ثبػس ٚ
ّ٘چٕيٓ وس٘بي ٔٛطبسي اػالَ ػسٖ ثب ٚضغ ِٛجٛز زر ٔمؼٗ ٘بي ِـٛة ِطبثمت ٔساػتٗ  ٚايٓ اِز ِٛجت اذتالي زر طيظتُ طزا
 ٚپبطد اطتؼالِٙبة ثب وس٘بي فزضي ٔ ٚبلؾ گززيسٖ اطتٌ .ذا ضزٚريظت ثب ّ٘بٕ٘گي ِظئٌٛيٓ طزح تفضيٍي ِ ٚظئٛي
ٔٛطبسي زر ثس ٚتؼىيً پزٔٚسٖ وس ٔٛطبسي اؿالح  ٚزر طيظتُ زرج گززز.
رٛٔ ٚػت
زفتز ػٙززاري جٙت اطالع
ِسيز ػبًِ ِحتزَ طبسِبْ فٓ آٚري  ٚاطالػبت جٙت ايجبز زطتزطي ثٗ ِظئٌٛيٓ طزح تفضيٍي ِٕبطك
ِسيزيت ِحتزَ ازاري ِ ٚبٌي جٙت اطالع
الساَ وٕٕسٖ :ػظگزي

(بخشنامو شماره )196

ِٛضٛع :رػبيت وس٘بي ارتفبػي
ِسيزيت ِحتزَ ِٕبطك طٗ گبٔٗ

ثبطالَ
احتزاِب ثب تٛجٗ ثٗ ِؼىالت ثٗ ٚجٛز آِسٖ زر ٕ٘گبَ طبذت  ٚطبس پالن ٘بي ز ٚثز ،وٗ گذر٘ب ٔظجت ثٗ ُ٘ زاراي اذتالف
ارتفبع ِي ثبػٕس  ٚيب گذر٘بيي وٗ زاراي ػيت ػزضي  ٚطٌٛي ٘ظتٕس ّ٘ ٚچٕيٓ ِظبئً پيغ آِسٖ ٕ٘گبَ پبيبْ وبر زر ذـٛؽ
زطتزطي ِٕبطت ،ذط آطّبْ  ٚوف طبسي ِؼبثز ايجبز ِؼىً ِي ّٔبيسٌ ،ذا السَ اطت وبرػٕبطبْ زر ٕ٘گبَ ثبسزيس جٙت ؿسٚر
پزٚأٗ  ٚغيزٖ ػيت سِيٓ را گذارع وٕٕس ٚ ،وس ارتفبػي تٛطط ٔمؼٗ ثززاري ِٕطمٗ تٙيٗ ٙٔ ٚبيتب زر ذـٛؽ تؼييٓ وس ؿفز ٚ
ؿفز پالن ثب تٛجٗ ثٗ ِٛلؼيت ِجبٚريٓ  ٚوس ارائٗ ػسٖ تٛطط ِظئٛي طزح تفـيٍي  ٚػٙزطبسي ِٕطمٗ ِؼرؾ  ٚزر زطتٛر
تٙيٗ ٔمؼٗ زرج گززز.
رٛٔٚػت:
ِسيزيت ِحتزَ طزح ٘بي تفضيٍي
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ٔ ٚظبرت ثز طبذت  ٚطبس٘ب
ِسيزيت ِحتزَ تسٚيٓ ٔ ٚظبرت ثز ِمزرات ػٙززاري
الساَ وٕٕسٖ :رفب٘ي

بخش نامو شماره198
مٌضٌع :رفغ ابيامات مٌجٌد در نحٌه اجراي قانٌن اصالح ماده  101قانٌن شيردارييا
مذيريت محترم مناطق سو گانو
ثب طالَ
احتزاِب ثٗ پيٛطت ٔبِٗ زفتز فٕي اطتبٔساري ثٗ ػّبرٖ ِٛ 16649/41/59رخ  014/11/90زر ذـٛؽ رفغ اثٙبِبت ِٛجٛز
زر ٔح ٖٛاجزاي لبِٔ ْٛبزٖ  101لبٔ ْٛػٙززاريٙب ِـٛة  28/1/90جٙت ثٙزٖ ثززاري ارطبي ِي گززز.
رٛٔ ٚػت
زفتز ػٙززاري جٙت اطالع
ِسيزيت ِحتزَ ازاري ِ ٚبٌي جٙت اطالع
ِسيزيت ِحتزَ طزح ٘بي تفضيٍي  ٚاجزايي
ِسيزيت ِحتزَ تسٚيٓ ٔ ٚظبرت ثز ِمزرات
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ٔ ٚظبرت ثز طبذت  ٚطبس ٘ب
الساَ وٕٕسٖ :فتٛحي

بخش نامو شماره 199
مٌضٌع :دستٌر الؼمل اجرايي ماده  24قانٌن نٌسازي ً ػمران شيري
مذيريت محترم مناطق سو گانو
ثب طالَ
ٔظز ثٗ ٌش َٚرػبيت زليك  ٚاؿٛي ِٛاسيٓ ػٙزطبسي ثب تٛجٗ ثٗ ٔظزيٗ ػٛراي ٔگٙجبْ ِٚٛة  1389/11/26وٗ زر رٚسٔبِٗ
رطّي  1389/11/30اػالَ گززيسٖ اطت تٍّه اراضي ٚطيؼتز اس ِٛرز احتيبج ثس ْٚرضبيت ِبٌه  ٚفزٚع ِبساز ثز احتيبج
تٛطط ػٙززاري ٘ب زر ايٓ ِبزٖ ذالف ِٛاسيٓ ػزع ػٕبذتٗ ػسٖ اطت .ػال ٖٚثز ايٓ ثب ػٕبيت ثٗ ِبزٖ ٚاحسٖ لبٔ ْٛتؼييٓ
ٚضؼيت اِالن ٚالغ زر طزح ٘بي زٌٚتي  ٚػٙززاري ٘ب ِـٛة ِ 1378/8/29جٍض ػٛراي اطالِيِ ،بزٖ ِزل َٛفظد گززيسٖ
اطت.
ٌذا زطتٛر اٌؼًّ اجزايي ِبزٖ  24لبٔٛٔ ْٛطبسي  ٚػّزاْ ػٙزي  1347/9/7ثٗ ػزح پيٛطت وٗ طي ٔبِٗ ػّبرٖ
/59/42/636ؽ ِٛرخ ِ 1392/1/27سيز وً زفتز اِٛر ػٙزي  ٚػٛرا٘ب ي اطتبٔسار لشٚيٓ اثالؽ گززيس جٙت اطالع  ٚالساَ
ارطبي ِي گززز.
رٛٔ ٚػت
ِسيزيت ِحتزَ اِالن ِ ٚؼبٚر ِحتزَ حمٛلي ػٙززار
ِسيزيت ِحتزَ طزح ٘بي تفضيٍي  ٚاجزايي
ِسيزيت ِحتزَ تسٚيٓ ٔ ٚظبرت ثز ِمزرات
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ٔ ٚظبرت ثز طبذت  ٚطبس ٘ب
الساَ وٕٕسٖ :رفب٘ي

بخش نامو شماره 200
مٌضٌع :ػذم لسًم تييو نقشو ىاي ًاحذ ىاي دام ً طيٌر تٌسط سازمان نظام مينذسي ساختمان
مذيريت محترم مناطق سو گانو
ثب طالَ
ثز اطبص ٔبِٗ ػّبرٖ ِٛ 59/42/19345رخ  1391/12/29زفتز اِٛر ػٙزي اطتبٔساري لشٚيٓ ٔ ٚبِٗ ػّبرٖ 33615/26
ِٛرخ  1391/12/1جٙبز وؼبٚرسي اطتبْ لشٚيٓ ٔ ٚبِٗ ػّبرٖ ِٛ 020/33108رخ ٚ 1391/7/25سيز جٙبز وؼبٚرسي ،ثز
اطبص لبٔٔ ْٛظبَ جبِغ ِـٛة ِٛرخ ِ 1388/5/7جٍض ػٛراي اطالِي  ٚزطتٛراٌؼًّ اجزايي ِبزٖ پٕج جٙت رػبيت لبْٔٛ
تظٙيً زرآِس وؼبٚرساْ  ٚثٙزٖ ثززاراْ طزح ٘ب ٔ ٚمؼٗ ٘بي تبييس ػسٖ تبطيظبت زاِپزٚري  ٚطيٛر وٗ اس طٛي طبسِبْ ٔظبَ
ِٕٙسطي وؼبٚرسي ِٕ ٚبثغ طجيؼي اطتبْ تٙيٗ ػسٖ اطت ِالن ػًّ لزار گيزز.
رٛٔ ٚػت
ٔظبَ ِٕٙسطي طبذتّٕبْ اطتبْ جٙت اطالع
ِسيزيت ِحتزَ طزح ٘بي تفضيٍي  ٚاجزايي
ِسيزيت ِحتزَ تسٚيٓ ٔ ٚظبرت ثز ِمزرات
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ٔ ٚظبرت ثز طبذت  ٚطبس ٘ب
الساَ وٕٕسٖ :رفب٘ي

بخش نامو شماره 201
مٌضٌع :ػذم لسًم تييو نقشو ىاي ًاحذ ىاي دام ً طيٌر تٌسط سازمان نظام مينذسي ساختمان
(پيرً بخش نامو شماره )200
مذيريت محترم مناطق سو گانو
ثب طالَ
ثٗ پيٛطت ٔبِٗ ػّبرٖ  159/42/77345ؽ ِ1392/3/4سيز وً ِحتزَ زفتز اِٛر ػٙزي  ٚػٛرا٘بي اطتبٔساري لشٚيٓ زر
ذـٛؽ ؿسٚر ِجٛس احساث تبطيظبت زاِپزٚري  ٚطيٛر جٙت رػبيت ِٛضٛع  ٚالساَ السَ ثٗ حضٛر ارطبي ِي گززز.
رٛٔ ٚػت
ٔظبَ ِٕٙسطي طبذتّٕبْ اطتبْ جٙت اطالع
ِسيزيت ِحتزَ طزح ٘بي تفضيٍي  ٚاجزايي
ِسيزيت ِحتزَ تسٚيٓ ٔ ٚظبرت ثز ِمزرات
ِسيزيت ِحتزَ ّ٘بٕ٘گي ٔ ٚظبرت ثز طبذت  ٚطبس ٘ب
الساَ وٕٕسٖ :رفب٘ي

