
 24/12/94شهر اسذآباد مورخ  (ماده پنج)مصوبات كميسيون طرح تفصيلي 

 

 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر اطالع رساني عمومي مصوبات كميسيون هاي 30/6/94به استناد مصوبه )

( مقام عالي وزارت راه وشهرسازي 19/4/95 مورخ 02/100/16538ماده پنج و بخشنامه شماره   

 

 دس 24/12/94 جلسه کویسیوى هبده پنج طشح تفصیلی شهش اسذآببد هوسخ 22/12/94 هوسخ 63625پیشو دػوتنبهه شوبسه 

 :هحل دفتش هؼبونت هحتشم اهوس ػوشانی استبنذاسی هوذاى تشکیل و هواسد ریل تخبر تصوین گشدیذ

 اهالک و حقوقی دس خصوص ابقبی کبسبشی سبض ببقیوبنذه پبسک جنگلی 29/11/94 هوسخ 59304/94نبهه شوبسه  : 1بنذ

 .اسذآببد هطشح شذ

و نبهه شوبسه  (1تصویش پیوست ) 20/10/89 صوستجلسه هبده پنج شهش اسذآببد هوسخ 1بشا اسبس بنذ : هصوبه 

تصویش  ) استبنذاسی هوذاى صوستجلسه شوسای بشنبهه سیضی و توسؼه استبى هوذاى 2/3/91 هوسخ 10139/001/50/95

و نبهه شوبسه  ( 3تصویش پیوست  ) شوسای ػبلی شهشسبصی و هؼوبسی 20/5/92 هوسخ 300/33912و نبهه شوبسه  ( 2پیوست 

بب تغییش کبسبشی اساضی هزکوس به آهوصش ػبلی  ( 4تصویش پیوست  ) استبنذاسی هوذاى 16/6/92 هوسخ 25557/327/41/95

 هوضوع هطشح و بشابش طشح پیوست بب ابقب کبسبشی فضبی سبض 1/10/94پیشو جلسه کویته فنی هوسخ . هوافقت گشدیذ

 .هوافقت شذ

 شهشداسی اسذآببد دس خصوص تقبضبی حزف هؼبش اص 13/5/94 هوسخ 13/5/94 هوسخ 2616/01/2/94نبهه شوبسه  : 2بنذ 

 .کبسبشی آهوصشی واقغ دس بلواس کشبوسص هطشح شذ

.  بب حزف هؼبش اص دو فضبی آهوصشی واقغ دس شهشک ولیؼصش هوافقت شذ1/10/94پیشو جلسه کویته فنی هوسخ : هصوبه 

 .پبسخگویی به هسبئل حقوقی بش ػهذه شهشداسی هی ببشذ

 شهشدسای اسذآببد دس خصوص تقبضبی حفظ وضغ هوجود کوچه شهیذ 20/7/94 هوسخ 3869/01/2/94نبهه شوبسه  : 3بنذ

 .وجذانی واقغ دس هحله اسالم آببد هطشح شذ

 8 هوضوع هطشح و بب توجه به پشوانه هبی صبدسه بب ػشض هؼبش یکپبسچه به ػشض 1/10/94پیشو کویته فنی هوسخ : هصوبه 

 .پبسخگویی به هسبئل حقوقی بش ػهذه شهشداسی هی ببشذ. هتشهوافقت گشدیذ

.  شهشداسی اسذآببد دس خصوص اصالح شؼبع هیذاى هطهشی هطشح شذ23/11/94 هوسخ 8228/01/2/93نبهه شوبسه  : 4بنذ

 هوسخ 8228/1/2/93پیشو نبهه شوبسه  ). هطشح و بب نظش کویته فنی هوافقت شذ1/10/94بشابش کویته فنی هوسخ : هصوبه 



 دس خصوص اصالح خط پشوطه هیذاى هطهشی دس جلسه هطشح و هوافقت گشدیذ و هسئولیت حقوقی آى بش ػهذه 23/11/93

 شهشداسی هی ببشذ

 شهشداسی اسذآببد دس خصوص تقبضبی تغییش ػشض هؼبش سبیت اداسی 13/5/94 هوسخ 2611/1/2/94نبهه شوبسه  : 5بنذ

 . هتشی واقغ دس شهشک فشهنگیبى هطشح شذ30 هتشی به 18شهشک فشهنگیبى اص 

 . هوضوع هطشح و بب نظش کویته فنی هوافقت شذ1/10/94پیشو کویته فنی هوسخ : هصوبه 

 هتشی 30 شهشداسی اسذآببد دس خصوص اداهه بلواس13/5/94 هوسخ 2611/1/2/94ػطف به نبهه شوبسه : نظش کویته فنی  )

 هتش تب ابتذای وسودی شهشک جبنببصاى 30شهشک قنذی تب خیبببى وسودی شهشک جبنببصاى هطشح و بب اداهه هؼبش به ػشض 

 .پبسخگویی به هسبئل حقوقی بش ػهذه شهشداسی هی ببشذ (.هوافقت گشدیذ

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  

 

 

 


