
 2/12/94موسخ مالیش شهش (ماده پنج)مصوتات كميسيون طشح تفصيلي 
 شوسایؼالي شهشساصي و مؼماسي ایشان مثني تش اطالع سساني ػمومي مصوتات كميسيون هاي 30/6/94ته استناد مصوته )

 ( مقام ػالي وصاست ساه وشهشساصي 19/4/95 موسخ 02/100/16538ماده پنج و تخشنامه شماسه 

شْش هاليش دس  (هادُ پٌج)جلسِ كويسيَى طشح تفصيلي 94/12/1هَسخ 59456بِ استٌاد دعَتٌاهِ شواسُ 

 :هحل دفتشهعاٍى هحتشم اهَس عوشاًي استاًذاسي ّوذاى تشكيل ٍ هَاسد ريل هطشح ٍ اتخار تصوين گشديذ

 شْشداسي هاليش دس خصَص تقاظاي اقاي سيذ صالح 16/1/94 هَسخ 87/00/2/94ًاهِ شواسُ  :تنذ یک

هلک ٍاقع دس ( هتشي10يک طبقِ هاصاد،بشابش ظَابط هعبش ) طبقِ 5/4هشعشي هبٌي بش اخز تشاكن ساختواًي 

 .   هطشح شذ126/2008خياباى شْيذ سجايي،كَچِ اخَت ،بي بست ًَس بِ پالک ثبتي 

موافقت  (تا ػنایت ته پالكهاي پيشامون)تشاتش نظش كميته فني تا یک طثقه افضایش استفاع : مصوته

 .مسائل حقوقي مشتثط ،ته ػهذه شهشداسي مي تاشذ.گشدیذ

 شْشداسي هاليش هبٌي بش تثبيت عشض گزس هشٍاسيذ بشابش ٍظع 5/7/93 هَسخ 5523/00/2/93ًاهِ شواسُ : 2بٌذ 

 .هطشح شذ (ٍاقع دس كَچِ شْيذ باقشي  )هَجَد

تشاتش نظش كميته فني وتشاتشوظغ موجود تا تثثيت ػشض گزس مشواسیذ موافقت : مصوته

مسائل حقوقي ته ػهذه شهشداسي .ػشض مؼثش ته صوست هشت متشي اصالح هنذسي گشدد.گشدیذ

 .است

 شْشداسي هاليش دس خصَص خط پشٍژُ پيشٌْادي شْشداسي 1/3/94 هَسخ 1298/00/2/94 ًاهِ شواسُ :3بٌذ 

 هتشي صشفا جْت دستشسي پيادُ كاسبشي هزّبي ٍ سفع هغايشت طشح تفصيلي ٍاقع دس 4هبٌي بش ايجاد گزس 

 .خياباى شْيذ ًصيشي هطشح شذ

 متشي مجاوس مسجذ 4تشاتش نظش كميته فني تا طشح پيشنهادي شهشداسي و ایجاد مؼثش : مصوته

 .. صشفا ته صوست پياده موافقت گشدیذ

 شْشداسي هاليش هبٌي بش تقاظاي تغييش كاسبشي هلک اص 7/6/94 هَسخ 3421/00/2/94ًاهِ شواسُ : 4بٌذ 

– هتش هشبع ٍاقع دس هحلِ سكًَتگاّْاي غيش سسوي سشجَي 11/213تاسيسات شْشي بِ دسهاًي بِ هساحت 

 .خياباى ٍلي بخشي هطشح شذ

دسماني ته – تشاتش نظش كميته فني تا تغيش كاستشي ملک اص تاسيسات شهشي ته تهذاشتي: مصوته

ظمنا دس مصوتات ستاد تاصآفشیني شهشي شهشستان ). متش مشتغ موافقت گشدیذ11/213مساحت 

 (.مالیش ،احذاث مشكض دسماني مصوب و تایيذ شذه است

 شْشداسي هاليش دس خصَص تقاظاي اقاي هجتبي هلكي 13/5/94 هَسخ 2945/00/2/94ًاهِ شواسُ  : 5بٌذ 

 هتشهشبع قبل اص تعشيط ٍ 228هبٌي بش سطح اشغال قبل اص تعشيط هلک ٍاقع دس خياباى فخشيِ بِ هساحت 

  . هطشح شذ6/2038 هتش هشبع بعذ اص تعشيط بِ پالک ثبتي 159هساحت 



تذیهي .تشاتش نظش كميته فني تا دسخواست سطح اشغال قثل اص تؼشیط ملک موافقت گشدیذ: مصوته

 .است مسائل حقوقي ته ػهذه شهشداسي است

 شْشداسي هاليش دس خصَص تثبيت عشض كَچِ شْيذ 20/3/94 هَسخ 1912/00/2/94ًاهِ شواسُ  : 6بٌذ 

ٍاقع دس خياباى شْذا  ( هتشي 12عشض هعبش بشابش طشح تفصيلي ) هتشي 8چْاسدٍلي بشابش طشح قذين بِ صَست 

 .هطشح شذ

 متشي و 8حذفاصل خياتان شهذا تا تقاطغ خياتان فالح ته صوست )تا نظشیه كميته فني : مصوته

 متشي تا خياتان شهذا توسط موانغ 8 متشي و مسذود شذن تقاطغ مؼثش 12ماتقي مسيشته صوست 

 .ظمنا مسائل حقوقي ته ػهذه شهشداسي است.موافقت گشدیذ (فيضیکي

 هتشي 6 شْشداسي هاليش دس خصَص  تثبيت خط پشٍژُ گزس 3/12/93 هَسخ 9247/00/2/93ًاهِ شواسُ  : 7بٌذ 

 .  هتشي هطشح شذ6هٌشعب اص جادُ سالهت بشابش ٍظع هَجَد بِ صَست 

 6تا توجه ته شکل گيشي مؼثش و تا توجه ته نظش كميته فني تا تثثيت ػشض گزس ته صوست : مصوته

 .موافقت گشدیذ (پياده)متشي 

 شْشداسي هاليش دس خصَص تقاظاي اقاي بابک بْشاهي ٍ 28/5/93 هَسخ 4335/00/2/93 ًاهِ شواسُ  :8بٌذ 

هلک ٍاقع دس بلَاس هذسس بِ پالک  (يک طبقِ هاصاد) طبقِ 5/7ششيک هبٌي بش اخزپشٍاًِ ساختواتي بِ صَست 

 . هشح شذ919/2043ثبتي 

تا توجه ته نظش كميته فني صشفا تا یک طثقه ماصاد تش ظواتط طشح تفصيلي موافقت : مصوته

 . مسائل حقوقي ته ػهذه شهشداسي مي تاشذ.گشدیذ

 شْشداسي هاليش هبٌي بش تثبيت عشض كَچِ ساحل اسام ٍاقع 30/3/94 هَسخ 1999/00/2/94ًاهِ شواسُ  : 9بٌذ 

 . هتشي هطشح شذ6دس خياباى فلسطيي بشابش ٍظع هَجَد بِ صَست 

تذیهي است مسائل .تا توجه ته نظش كميته فني تا تثثيت وظغ موجود موافقت گشدیذ: مصوته

 .حقوقي ته ػهذه شهشداسي است

 شْشداسي هاليش دس خصَص طشح پيشٌْادي اصًاٍ هاليش 19/12/93 هَسخ 9718/00/2/93 ًاهِ شواسُ  :10بٌذ 

 .هطشح شذ

با توجه به تصویب طرح در ).طشح پيشنهادي اصناو تا لحاظ مواسد ریل ته تصویة سسيذ: مصوته

 (28/10/94کمیته فنی مورخ 

 .كاستشي هاي تجاسي ظلغ شمالي حزف گشدد و ته صوست فعاي سثض حفع گشدد-1

 .پزیشایي حزف و ته صوست فعاي سثض حفع گشدد-كاستشي گشدشگشي-2

بديهي است مصوبات مذكور صزفاً بزاي آگاهي اعالم، تا پس اس طي مزاحل قانوني و در صورت عدم مغايزت،  

 .با امضاي رئيس محتزم كميسيون به ساسمان ها و ارگان هاي مجزي ابالغ گزدد


