
 24/12/94مًسخ وُايوذ ضُش (مادٌ پىج)مصًبات كميسيًن طشح تفصيلي 
 ضًسايؼالي ضُشساصي ي مؼماسي ايشان مبىي بش اطالع سساوي ػمًمي مصًبات كميسيًن َاي 30/6/94بٍ استىاد مصًبٍ )

 ( مقام ػالي يصاست ساٌ يضُشساصي 19/4/95 مًسخ 02/100/16538مادٌ پىج ي بخطىامٍ ضماسٌ 

شْش ًْاًٍذ دس  (هادُ پٌج)جلسِ كويسيَى طشح تفصيلي 22/12/94 هَسخ 63625بِ استٌاد دعَتٌاهِ شواسُ 

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

 اداسُ ساُ ٍ شْشساصي استاى ّوذاى دس خصَص 94 15/9 هَسخ 46012/94 ًاهِ شواسُ :بىذ يک

تقاظاي هذيشيت اهالک ٍ حقَقي اداسُ كل هبٌي بش تغييش عشض هعبش ٍاقع دس شْشک شْيذ حيذسي اص 

 . هتشهطشح شذ9/16 هتش ب18ِ

 متش با 16متش بٍ 18مطابق وظشيٍ كميتٍ كاسضىاسي با كاَص ػشض مؼبشتا تقاطغ ايل ا ص: مصًبٍ

 .سػايت يضغ مًجًد مًافقت گشديذ

 اداسُ ساُ ٍ شْشساصي استاى ّوذاى دس خصَص 26/12/94 هَسخ 64174/94 ًاهِ شواسُ :2بىذ 

 هتشبع اص 5/10063تقاظاي هذيشيت اهالک ٍ حقَقي اداسُ كل هبٌي بش تغييش كاسبشي هلک بِ هساحت 

 . هطشح شذ3356/3حول ٍ ًقل ٍ اًباس بِ دسهاًي ٍاقع دس بلَاس پشستاس بِ پالک ثبتي 

مطابق وظشيٍ كميتٍ كاسضىاسي با تغييش كاسبشي اص حمل ي وقل ي اوباس بٍ دسماوي جُت : مصًبٍ

 متشمشبغ 5/10063احذاث خاوٍ سالمىذان يا مشكض وگُذاسي مؼلًليه رَىي ي جسمي بٍ مساحت 

 .مًافقت گشديذ

 شْشداسي ًْاًٍذ دسخصَص تقاظاي تغييش كاسبشي 26/1/94 هَسخ 343/02/2/94 ًاهِ شواسُ :3بىذ 

 هتش هشبع اص هسكًَي بِ هختلط ٍاقع دس شْشک شْيذ حيذسي بِ پالک ثبتي 942هلک بِ هساحت 

 . هطشح شذ833/4091

- تجاسي)مطابق وظشيٍ كميتٍ كاسضىاسي با تغييش كاسبشي اص مسکًوي بٍ مختلط: مصًبٍ

 متش 942مساحت .)با سػايت جميغ ضًابط ي مقشسات ضُشساصي ي مؼماسي مًافقت گشديذ(مسکًوي

 (مشبغ

 اداسُ ساُ ٍ شْشساصي استاى ّوذاى دس خصَص تقاظاي 8/6/94 هَسخ 26894/94 ًاهِ شواسُ :4بىذ

 هتشهشبع اص هسكًَي بِ 75/23هذيشيت اهالک ٍ حقَقي اداسُ كل هبٌي بش تغييش كاسبشي هلک بِ هساحت 

 .تجاسي ٍاقع دس شْشک طالقاًي هطشح شذ

با تًجٍ بٍ وظشيٍ كميتٍ كاسضىاسي با تغييش كاسبشي اص مسکًوي بٍ تجاسي بٍ مساحت : مصًبٍ

 متش مشبغ صشفا بٍ صًست يک ياحذ تجاسي دس يک طبقٍ با سػايت ضًابط ي مقشسات 75/23

 .ضُشساصي يمؼماسي ي حزف پاسكيىگ مًافقت گشديذ
 



 شْشداسي ًْاًٍذ دس خصَص تقاظاي اقاي يعقَبي 26/1/94 هَسخ 350/01/2/94 ًاهِ شواسُ :5بىذ

 هتشهشبع  بِ پالک 13/277دسهاًي بِ هسكًَي بِ هساحت – هبٌي بش تغييش كاسبشي هلک اص بْذاشتي

 . ٍاقع دس خياباى ابَرس،كَچِ خذا سحن هطشح شذ414ثبتي 

 دسماوي بٍ مسکًوي بٍ مساحت –مطابق وظشيٍ كاسضىاسي با تغييش كاسبشي اص بُذاضتي : مصًبٍ

 مؼايوت تًسؼٍ ي 28/6/92پ مًسخ /5064/31/16 متش مشبغ با تًجٍ بٍ وامٍ ضماسٌ 13/227

 . مذيشيت ي مىابغ داوطگاٌ ػلًم پضضکي َمذان مًافقت گشديذ

 شْشداسي ًْاًٍذ دس خصَص تقاظاي خاًن 6/12/93 هَسخ 12195/02/2/93 ًاهِ شواسُ :6بىذ

 هتشهشبع اص هسكًَي بِ تجاسي 26پَساًذخت ششيفي هبٌي بش تغييش كاسبشي بخشي اص هلک بِ هساحت 

 ٍ حزف پاسكيٌگ ٍاحذ تجاسي ٍاقع دس خياباى آصادگاى هطشح شذ

 متشمشبغ اص مسکًوي بٍ تجاسي با سػايت 26مطابق وظشيٍ كاسضىاسي با تغييش كاسبشي : مصًبٍ

 .ضًابط ي مقشسات ضُشساصي ي مؼماسي ي تاميه پاسكيىگ مًافقت گشديذ

  شْشداسي ًْاًٍذ دس خصَص تقاظاي اداسُ 26/12/93 هَسخ 13036/02/2/93 ًاهِ شواسُ :7بىذ

 هتشهشبع بِ پالک 515آهَصش ٍ پشٍسش هبٌي بش تغييش كاسبشي هلک اص اداسي بِ تجاسي بِ هساحت 

 ( هتشهشبع515هيضاى تعشيط هلک ). ٍاقع دس خياباى خاقاًي هطشح شذ4172ثبتي 

 متش مشبغ با سػايت كليٍ ضًابط 515با تغييش كاسبشي اص اداسي بٍ تجاسي بٍ مساحت : مصًبٍ

 .ضُشساصي ي مؼماسي مًافقت گشديذ

 شْشداسي ًْاًٍذ دس خصَص تقاظاي اقاي 12/4/92 هَسخ 3853/02/2/92 ًاهِ شواسُ :8بىذ

 259سياٍٍشي هبٌي بش تغييش كاسبشي ّوكف هلک بِ تجاسي ٍاقع دس خياباى سسالت بِ هساحت 

 .هطشح شذ3824/24هتشهشبع بِ پالک ثبتي 

 متشمشبغ ا صمسکًوي بٍ تجاسي دس َمکف 50مطابق وظشيٍ كاسضىاسي با تغييش كاسبشي  : مصًبٍ

 مُىذسيه مطايس با سػايت كليٍ ضًابط ي مقشسات 14/5/92 مًسخ 322-1442با تًجٍ وامٍ ضماسٌ 

 .ضُشساصي ي مؼماسي ي تاميه پاسكيىگ ي سػايت ضًابط استفاػي مًافقت گشديذ

 شْشداسي ًْاًٍذ دس خصَص تقاظاي اقاي صالح 21/4/94 هَسخ 3330/02/2/94 ًاهِ شواسُ :9بىذ

 هتش هشبع اص آهَصشي بِ هسكًَي ٍاقع دس خياباى 54/570هبٌي بش تغييش كاسبشي هلک بِ هساحت 

 . هطشح شذ4172/8كَچِ سپْبذ قشًي بِ پالک ثبتي –خاقاًي 

 54/570مطابق وظشيٍ كاسضىاسي با تغييش كاسبشي اصآمًصضي بٍ مسکًوي بٍ مساحت : مصًبٍ

 اداسٌ كل آمًصش ي پشيسش استان 26/12/93 مًسخ 1/701/32345متشمشبغ با تًجٍ بٍ وامٍ ضماسٌ 

 .َمذان مًافقت گشديذ



 اداسُ ساُ ٍ شْشساصي استاى ّوذاى دس خصَص 20/4/94 هَسخ 18370/94 ًاهِ شواسُ :10بىذ

تقاظاي هذيشيت اهالک ٍ حقَقي اداسُ كل هبٌي بش تاييذ طشح تفكيكي باسٍداب ًْاًٍذ بشابش طشح پيَست 

 .هطشح شذ

با طشح پيطىُادي مذيشيت امالک ي حقًقي اداسٌ كل ،مطابق وظشيٍ كميتٍ كاسضىاسي بشابش : مصًبٍ

كاسبشي ضلغ ضشقي .طشح پيًست بذين دستشسي كاسبشي تجاسي اص سمت ميذان مًافقت گشديذ

 دسصذ فضاي باص 30 دسصذ تجاسي ي 70بٍ صًست  ( متشمشبغ 3000مساحت حذيد )ميذان باسيداب 

 .بشابش طشح تفصيلي لحاظ گشدد

 شْشداسي ًْاًٍذ دس خصَص تقاظاي خاًن صسپاسُ 27/6/92 هَسخ 6731/02/2/92 ًاهِ شواسُ:11بىذ

 هتش هشبع هبٌي بش حزف هعبشٍاقع 604 ٍاقع دس خياباى گلشي بِ هساحت 1801/7سسَلي بِ پالک ثبتي 

 . دس هلک ٍ تغييش كاسبشي بِ هسكًَي هطشح شذ

كليٍ مسائل حقًقي بٍ ػُذٌ .با حزف مؼبش ي تغييش كاسبشي بٍ مسکًوي مًافقت گشديذ: مصًبٍ

 .مابقي مًاسد بشابش ضًابط طشح تفصيلي اقذام گشدد.ضُشداسي ميباضذ

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


