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 تسن اهلل تؼالی

 18/7/1000هَرخ  یابیًظارت ٍ ارز ،یحمَل َىیسیووجلسِ زستَر 

 

ًْاز هرتبط  ًتیجِ آراء

 ضْرزاری

 تارید ًاهِ هَضَع

ٍارزُ بِ 

 وویسیَى

ضوارُ 

 ًاهِ

ًاهِ/ 

طرح 

یا 

 الیحِ

 رزیف

 هَافك:

 اهیٌی سازُ

 هَسَی
 

 هرالف:

 چٌاریاى

 ایزاًوٌص

 هَیسی

 ًازری

ضْززار  ترن فؼل ٍظیفِ لاًًَی گشارش  تِ تػَیة ًزسیس.

ساتن ًسثت تِ ارائِ گشارضی ضلاف اس 

ٍؾؼیت ضْززاری ّا ٍ تَغیق زر ٌّگام 

تحَیل ضْززاری تِ هزجغ هؿایی ٍ 

 ساسهاى تاسرسی ارسال گززز 

10/7/1400   1 

ضْززاری ًزهاى هٌلق ضَز گشارش   تِ تػَیة رسیس. تِ اتلام ارا

س ضْزیَر تحلیلی ساهاًِ تِ غَرت هاّاًِ ا

هاُ )حساًثز تا یي ّلتِ پس اس اؿاس هاُ 

تؼس( تزای اػؿای ضَرا )اس قزین 

 اتَهاسیَى ازاری ٍ ًِ هٌتَب( ارائِ گززز.

ػالٍُ تز ایي، ضْززاری هٌلق ضَز ایي 

، اس اتتسای هْزهاُ 137گشارضات اس ساهاًِ 

زر ساهاًِ ضلاكیت ضْززاری زرج گززیسُ 

10/7/1400  2 
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ن گززز. ٍ زستزسی ّوگاًی تِ آًْا كزاّ

هٌظَر حزاست ٍ حلاظت   تِتسیْی است 

اس حزین ذػَغی ضْزًٍساى، اس اًتطار 

 ضَز.ذَززاری اكزاز هطرػات كززی 

، جْت 137ًویسیًَی تحت ػٌَاى 

پیگیزی ٍ ػولیاتی ضسى گشارضات هززهی 

تطٌیل ضَز، تا حؿَر ضْززار هحتزم، 

هؼاًٍیي ٍ ضْززاری هٌاقن تِ غَرت 

جلسِ تِ ضَرا  هاّیاًِ تطٌیل ٍ گشارش

 ارائِ ضَز.

ضْززاری ًزهاى، كْزست ًاهل ذَزیاری   تِ تػَیة رسیس تِ اتلام ارا

هٌكوِ ضْززاری  5ّای پززاذت ضسُ زر 

)ضاهل هثالؾ پززاذت ضسُ، سهاى پززاذت 

ٍ هٌكوِ ضْززاری( ٍ پیص تیٌی سهاًی ٍ 

اٍلَیت تٌسی اجزای آسلالت )تِ قَر 

هٌكوِ تٌسی ّای جاهغ ٍ كارؽ اس 

ضْززاری( زر سكح ضْززاری ًزهاى را 

 ارائِ ًوایس پایاى هْرهاُحساًثز تا 

10/7/1400  3 

آییي الیحِ پیطٌْازی  ضْززاری ًزهاى،   تِ تػَیة رسیس تِ اتلام ارا

ًاهِ هربَط بِ ضرایط ٍ طرز استفازُ 

 )اهالن هسیری( از ذاًِ ّای سازهاًی

طی یه هاُ آیٌسُ  ضْرزاری

ٍ ًیش گشارضی جاهغ اس  (18/8/1000)

ٍؾؼیت ذاًِ ّای ساسهاًی ضْززاری ٍ 

10/7/1400  4 
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ساًٌیي اًْا )ضاهل ًَع ٍ ازرس ذاًِ 

ساسهاًی، تارید ضزٍع ٍ اتوام هزارزاز، ًَع 

ٍ هثلؾ هزارزاز، ًام ٍ ًام ذاًَازگی ساًي 

پایاى ٍ پست ساسهاًی ٍی( را حساًثز تا 

 ارائِ ًوایس هْرهاُ

گشارش ضص هاُ اٍل سال )كزٍزیي تا   تِ تػَیة رسیس ام اراتِ اتل

تاییس » ( هثٌی تز1400ضْزیَر هاُ سال 

صَرت جاهغ زرآهس ٍ ّسیٌِ 

ضْرزاری وِ ّر ضص هاُ یىبار 

ضَز ٍ  تَسط ضْرزاری تْیِ هی 

اًتطار آى برای اطالع ػوَم ٍ ارسال 

 «ای از آى بِ ٍزارت وطَر ًسرِ 

تَسف ضْززاری حساًثز تا پایاى هْزهاُ 

 .تِ ضَرای اسالهی ضْز ارائِ گززز

10/7/1400  5 

ذاًن زیٌسار »زستَر جلسِ ساتن:  تِ اتلام ارا

هسیز هحتزم حوَهی ضْززاری 

هَرخ   3662اجزای ًاهِ ضوارُ 

را پیگیزی ٍ گشارش  11/5/1400

اجزای آى را زر جلسِ هَرخ 

 «ارائِ گززز. 18/7/1400

 

هاى زپیرٍ گسارش ارائِ ضسُ، 

هراجؼِ با هسارن واهل هطرص 

ضَز ٍ تَافك ًاهِ بر اساس 

اهالى ٍ 

 ضْزساسی

ٍ ذاًن  یذسزٍ یارسش اكشٍزُ آها

 ستارسازُ

 
 
 
 
 
 
 

  

28/6/1400 4430 6 
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، 99لیوت زهاى هراجؼِ، سال 

هطرص ٍ  1000ٍ سال  98سال 

بِ ضَرا برای تصوین گیری 

 ارسال ضَز.

ا هثل اس ت»زستَر جلسِ ساتن:  تِ اتلام ارا

(، 18/7/1400جلسِ ّلتِ ایٌسُ )

ضْززاری هحتزم زر هَرز ازػای 

آهای ذَاجِ حسٌی اظْار ًظز 

ًوایس ٍ پیطٌْاز اجزایی زر هَرز 

ازػای ایطاى را تا هالحظِ هوزرات 

 «هاًًَی ارائِ ًوایس.

 

 حمَق ٍپیرٍ گسارش ارائِ ضسُ، 

زیَى هتمابل ضْرزاری ٍ 

بر هبٌای همررات ٍ  ضْرًٍس

َى ًحَٓ توله اراضی ، بِ لاً

لیوت وارضٌاسی رٍز توله 

تَافمٌاهِ بر ایي اساس ٍ  ضَز

ٍ تَافمٌاهِ  تٌظین گرززجسیس 

 .سابك باطل هی گرزز

واروٌاًی ضْرزاری وِ طی 

فرایٌس توله ایي هله، هرتىب 

تساّل ٍ ووىاری ضسُ اًس طی 

( 18/8/1000یه هاُ ایٌسُ )

زرذَاست آهای ذَاجِ حسٌی زر  -حوَهی

 – 5772ذػَظ اجزای هػَتِ 

ضَرا هحاسثِ ػَارؼ ٍ  16/10/99

 1400 تؼزیؽ تِ ًزخ سال

16/6/1400 4186 7 
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ضٌاسایی ٍ برای ازای تَضیح بِ 

 ضَرای ضْر هؼرفی گرزًس.

پیزٍ ًاهِ »زستَر جلسِ ساتن:  تِ اتلام ارا

، 22/6/1400هَرخ  4331ضوارُ 

ظزف هْلت یي ّلتِ تا هثل اس 

(، 18/7/1400جلسِ ّلتِ ایٌسُ )

 پاسد ًاهِ ارائِ گززز.

ػالٍُ تز پاسد ًاهِ، ًوایٌسُ ای اس 

ضْززاری هٌكوِ ّوزاُ پزًٍسُ زر 

 «ًٌس.جلسِ آیٌسُ حؿَر پیسا 

 

تا ّفتِ پیرٍ گسارش ارائِ ضسُ، 

ایٌسُ گسارش با تَضیح هؼاٍى 

ضْرسازی هٌطمِ ارسال ذَاّس 

 ضس

حوَهی ٍ 

 ضْزساسی

 8 4542 4/7/1400 ارسش اكشٍزُ اهای حسیٌی

تا هثل اس جلسِ ّلتِ ایٌسُ  تِ اتلام ارا

(، ضْززاری هحتزم تا 18/7/1400)

هطرع ضسى اًجام تؼْسات 

جلسِ ساتن:  زستَرقزكیي، زر 

هَرز ازػای ًاًَى تثلیـاتی »

ٌّزهٌس، زر ّز زٍ هَرز ازػایی، 

اظْار ًظز ًوایس ٍ پیطٌْاز اجزایی 

زر هَرز ازػای ایطاى را تا هالحظِ 

 «هوزرات هاًًَی ارائِ ًوایس.

 9 4664 8/7/1400 ًاًَى تثلیـاتی ٌّزهٌس یحوَه
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با تَجِ بِ ػسم ارائِ گسارش از 

تا ّفتِ ایٌسُ سَی ضْرزاری، 

ارسال  واهلگسارش با تَضیح 

 ضَز.

تا تَجِ تِ ایٌٌِ زر هػَتِ هثلی  تِ اتلام ارا

، تِ جلسِ 6/5/1400ضَرا هَرخ 

هٌؼوس ضسُ تا حؿَر ًاًَى ٌّزهٌس 

ٍ سایز ًاًَى ّای تثلیـاتی ٍ 

هػَتات هزتَـ، اضارُ ضسُ ٍ 

هستٌسی اس ایي جلسِ ٍجَز 

ًساضت هوزر گززیس هستٌسات جْت 

 ی تِ جلسِ ایٌسُ ارائِ گززز.تزرس

ٍ  یحوَه

 یكزٌّگ

 صیزر ذػَظ اكشا یاستؼالم ضْززار

ًاًَى  طتزیت یضص هاُ تْزُ تززار

ًثص  ازُیٌّزهٌس اس پل ػاتز پ یـاتیتثل

 زاًطجَ یهتز20

1/7/1400 4509 10 

بِ ػلت اتوام زهاى هطرح  

 ًگرزیس.

زرذَاست آهای ػثسالزساهی زر ذػَظ  حوَهی

ی ٍاهغ زر اتتسای ذیاتاى هلي استیجار

  12/3/1400حاكظ جْت اجزای هػَتِ 

10/7/1400 4723 11 

بِ ػلت اتوام زهاى هطرح  

 ًگرزیس.

ٍ  یحوَه

 یضْزساس

زرذَاست آهای ضاّزذی زر ذػَظ اذذ 

 ػَارؼ هاساز تز تزاًن تا هیوت هٌكوِ ای

11/7/1400 4725 12 

بِ ػلت اتوام زهاى هطرح  

 ًگرزیس.

حوَهی ٍ 

 الىاه

زرذَاست آهای ػثاس چیزُ زر ذػَظ 

 ًارضٌاسی هجسز

14/7/1400 4776 14 

بِ ػلت اتوام زهاى هطرح  

 ًگرزیس.

ؾَاتف اجزایی پززاذت تسْیالت تِ  حوَهی ٍ هالی

 ضْززاری ّا ٍ زّیاری ّا

14/7/1400 4807 15 

بِ ػلت اتوام زهاى هطرح   حوَهی ٍ  َظ اكشایص استؼالم ضْززاری زر ذػ 1/7/1400 4509 16 
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ضص هاُ تْزُ تززاری تیطتز ًاًَى  كزٌّگی ًگرزیس.

تثلیـاتی ٌّزهٌس اس پل ػاتز پیازُ ًثص 

 هتزی زاًطج20َ

بِ ػلت اتوام زهاى هطرح  

 ًگرزیس.

حوَهی ٍ 

 اهالى

زرذَاست آهای اسٌٌسری زرذػَظ ػسم 

اهسام ضْززاری تزای پزًٍسُ آهای هحوس 

ػزف جَاز اسالهی ًِ تِ گلتِ ایطاى هت

 هلي هَرز ازػای ًاهثززُ است

3/7/1400 4532 

بِ ػلت اتوام زهاى هطرح  

 ًگرزیس.

ٍ  یحوَه

 اهالى

زرذَاست آهای ػاهزی زر ذػَظ 

 ٍاگذاری سٌس هلي هَرز ازػای ایطاى

3/7/1400 4529 

ًْاز هرتبط  ًتیجِ اراء

 با ضْرزاری

   تارید ٍصَل ػٌَاى طرح یا الیحِ

هطرح بِ ػلت اتوام زهاى  

 ًگرزیس.

 -هالی

 -تزًاهِ ریشی

 -حوَهی

  1/7/1400 تؼارؼ هٌاكغ زر ضْززاری هسیزیتقزح 

طرح 

ّا ٍ 

 لَایح

17 

بِ ػلت اتوام زهاى هطرح  

 ًگرزیس.

 -هالی

 -تزًاهِ ریشی

 حوَهی

قزح آییي ًاهِ حوایت ٍ تطَین 

گشارضگزاى ترللات ٍ هلاسس ازاری زر 

 ضْززاری ًزهاى

10/7/1400 18 
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