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 تاريخ جلسه :
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 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 22/12/95 مورخ  74145
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

براي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به  مصوبات صرفاً

 هاي مجري ابالغ گردد. ها و ارگان سازمان
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رهى ييي  

 :  يگردش ري  

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 معايوت عمراوي استاودار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي

 

يت شهرسيا ي ي معمياري ادارٌ كيل    مدير رئيس شًراي شهر :

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

دس هحل دفتش هعاًٍت اهَس عوشاًی استاًذاسی ّوذاى تشکیل ٍ   22/12/95 هَسخ  95شْش ّوذاى دس سال  5هادُ  طشح تفصیلی خلسِ کویسیَى 22/12/95 مورخ 74145پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ 

 اتخار تصوین گشدیذ.ٍ هَاسد ریل هطشح 

با تَخِ بِ  عذم ًیاص بِ دٍس بشگشداى دس اٍاسط کَچِ کَچِ غذیش ٍاقع دس باالی ًایب احوذ، هبٌی بش ص اصالح شبکِ هعابشدس خصَشْشداسی ّوذاى  6/6/95 هَسخ َ 7068ًاهِ شواسُ  : 1بٌذ 
 ، هطشح شذ.ٍخَد چٌذیي هعبش خْت گشدش خَدسٍ ّا

ٍجَد چٌذیي هؼبز جْت گزدش خَدرٍ ّا با هغزح ٍ با اصالح هؼبز با تَجِ بِ ٍضغ هَجَد ٍ ػذم ًیاس بِ دٍر بزگزداى در اٍاسظ وَچِ با تَجِ بِ هصَبِ : 

 درخَاست هَافمت ضذ. ) حذف دٍر بزگزداى(
تغییش کاسبشی اص ًوایشگاُ فصلی ، هبٌی بش هیذاى عاشَساٍاقع دس  ،هتشهشبع  53/14541بِ هساحت   765/2/13دسخصَص پالک ثبتی  شْشداسی ّوذاى 16/05/95هَسخ  5867: ًاهِ شواسُ  2بٌذ 

 ، هطشح شذ.05/04/1390هَسخ کویسیَى هادُ پٌح، هصَبِ  3بٌذ بِ تداسی پیشٍ 

ٍ با ػٌایت بِ جابجایی سایت ًوایطگاُ با تغییز واربزی اس تجْیشات ضْزی)ًوایطگاُ  05/4/90هَرخ  5هَضَع هغزح ٍ پیزٍ هصَبِ وویسیَى هادُ  هصَبِ :

 بزابز ضَابظ واربزی تجاری خذهاتی() .هَافمت ضذ )در یه هجتوغ یىپارچِ ٍاحذ( خذهاتی –فصلی( بِ تجاری 

 5/2احذاث بٌا دس ، هبٌی بش خیاباى ادیب –بلَاس بعثت دس ٍاقع  هتشهشبع  90/495 بِ هساحت 12979/10دسخصَص پالک ثبتی شْشداسی ّوذاى  13/10/95هَسخ  12225ًاهِ شواسُ :  3بٌذ 
 ، هطشح شذ.الی هلک دس کاسبشی باغهتشهشبع دس ّش طبقِ ٍ استقشاس بٌا دس ضلع شو 150طبقِ با هساحت 

تز هزبغ در ه 150عبمِ با هساحت  5/2ادارُ ثبت اسٌاد هبٌی بز تفىیه بِ چْار لغؼِ با احذاث بٌا در  4/5/93هَرخ  15873هغزح ٍ با تَجِ بِ ًاهِ هصَبِ : 

 ك ضَابظ هی باضذ.ّز عبمِ ٍ استمزار بٌا در ضلغ ضوالی هله در واربزی باؽ هَافمت ضذ. ضوٌا سایز هَارد عب
هتش  60/15احذاث بٌا با استفاع ًْایی هبٌی بش  ، ٍاقع دس بلَاس کاشاًی،هتش هشبع 29/156 با هساحت 2/1572 ثبتی شْشداسی ّوذاى دس خصَص پالک  20/8/95هَسخ  10247ًاهِ شواسُ :  4بٌذ 
 شذ. هطشح ،هتشی( 8طبقِ ) یک طبقِ هاصاد بش تعذاد طبقات هداص دس هعبش  5/4دس 

 عبمِ هخالفت ضذ. 5/4هتز در  60/15هغزح ٍ با احذاث بٌا با ارتفاع ًْایی  هصَبِ : 
هتشی بِ علت هغایشت طشح هعبش  12ابقاء هعبش هبٌی بش ٍاقع دس استاداى، خیاباى قیام کَچِ بختیاسی  هتشی  12ابقاء هعبش دسخصَص شْشداسی ّوذاى   17/6/95 هَسخ  7688 : ًاهِ شواسُ 5بٌذ 

 هطشح شذ.، قشِ تفصیلی طشح ٍ  تذٍیي  با طشح تفکیکی ٍ اسٌاد هالکیت بشاساس طشح پیشٌْادیً

 12ضَابظ بز اساس هؼبز  هتز در ًظز گزفتِ ضَد )درختاى هَجَد در اًتْای هؼبز در پیادُ رٍ حفؼ گزدد( 12ض زح ٍ همزر ضذ هؼبز هذوَر  بِ ػزهغهصَبِ : 

 هتزی رػایت گزدد.
کَی خٌت، بلَاس الغذیش، ، ٍاقع دس طشح پیشٌْادی شبکِ هعابش کَی خٌت با تَخِ بِ ٍضع هَخَد ٍ پشٍاًِ ّای صادسُهبٌی بش  ،شْشداسی ّوذاى 24/11/94هَسخ  14008سُ : ًاهِ شوا 6بٌذ 

 هطشح شذ.

)ضوي لحاػ تغییزات َسظ اػضای وویتِ فٌی( )اهضاء ضذُ تبلَار الغذیز هَافمت گزدیذ.  -هغزح ٍ با عزح پیطٌْادی ضبىِ هؼابز هحذٍدُ وَی جٌتهصَبِ : 

 هٌذرج در ًمطِ (

احذاث ، هبٌی بش خیاباى سعیذیِ پاییيٍاقع دس   54358ٍ  53040ٍ  4093 تدویعی اص  54539/10ثبتی  ّای دسخصَص پالکشْشداسی ّوذاى  19/08/95هَسخ  10209: ًاهِ شواسُ  7بٌذ 
 هطشح شذ. پاسکیٌگ طبقاتی بشج سعیذیِ،
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پارویٌگ اس همزر ضذ در راستای حل هؼضالت تزافیىی ٍ رفغ هشاحوت ّای ّوسایگاى ٍ پالن ّای هجاٍر همزر ضذ هٌَط بِ تاهیي دستزسی  هغزح ٍ: هصَبِ 

 100عبمِ سیز سهیي ٍ سغح اضغال  5عبمِ اس سوت وَچِ ضؼباًی رٍی سهیي ٍ  4هتز در  12ول   خیاباى روٌی ٍ یا سؼیذیِ با عزح پارویٌگ عبماتی با ارتفاع

ضوٌا همزر ضذ عزح پارویٌگ تْیِ ٍ . درصذ در ولیِ عبمات هَافمت ٍ تاهیي پارویٌگ عبك ضَابظ بزای ولیِ فضاّا بصَرت واهل ٍ بذٍى هشاحن رػایت ضَد

 .تَسظ وویتِ فٌی تاییذ گزدد 
هتش هشبع ٍ عذم تاهیي یک ٍاحذ  50هبٌی بش تغییش کاسبشی اص هسکًَی بِ تداسی بِ هساحت  22/67   پالک ثبتی خصَص  دسشْشداسی ّوذاى  17/8/95هَسخ  10100اهِ شواسُ : ً 8بٌذ 

 هطشح شذ.پاسکیٌگ تداسی، ٍاقع دس خیاباى خعفش طیاس، 

بك ضَابظ ٍ همزرات ػول گزدد)پارویٌگ در پالن هتزهزبغ هَافمت ٍ سایز هَارد ع 50حت هغزح ٍ با تغییز واربزی اس هسىًَی بِ تجاری بِ هساهصَبِ: 

 هَردًظز تاهیي گزدد(

اص  تغییش کاسبشیهبٌی بش سٍبشٍی بیواسستاى تاهیي اختواعی، ، شْشک هذًیٍاقع دس  10039/1460/19شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  18/11/1395 هَسخ  13531: ًاهِ شواسُ  9بٌذ 
 هطشح شذ.هتش هشبع دس طبقِ ّوکف،  97/99هسکًَی بِ تداسی بِ هساحت 

هتزهزبغ در عبمِ ّوىف هَافمت ضذ )با تَجِ بِ ًیاس هٌغمِ بِ واربزی تجاری(.  97/99هغزح ٍ با تغییز واربزی اس هسىًَی بِ تجاری بِ هساحت هصَبِ : 

 تاهیي پارویٌگ عبك ضَابظ جاری صَرت پذیزد .
 تغییش کاسبشی اص باغ بِ هسکًَی بِ، هبٌی بش هتشی طشاٍت  18پشدیس ٍاقع دس  12964/8197/10شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  10/11/95 هَسخ 13227/11/10اهِ شواسُ : ً 10بٌذ 

 هطشح شذ.دلیل هغایشت بیي طشح هَژدا ٍ طشح تفصیلی ٍ طشح ٍ تذٍیي،  هتشهشبع بِ 538هساحت 

ٍ تؼْذات ایجاد ضذُ با ابماء  واربزی هسىًَی عبك عزح هَصدا لذا  9509978110400264بِ ضوارُ جِ بِ حمَق هىتسبِ ٍ رای دیَاى هغزح ٍ با تَهصَبِ : 

تؼْذ هحضزی هبٌی بز ایٌىِ ّیچگًَِ اػتزاض ٍ تماضای عبك هاله  هَافمت ضذ. % سغح اضغال60عبمِ ٍ  5/3در با احذاث ساختواى با واربزی هسىًَی 

ضوٌا در خصَظ خظ  .عبمِ در آیٌذُ ًخَاّذ داضت بذیْی است هسائل حمَلی بِ ػْذُ ضْزداری ّوذاى هی باضذ 5/3 ی بز افشایص ارتفاع در بؼذی هبٌ

ضْزداری ّوذاى اخذ  22/12/95هَرخ  15063/11/10)تَضیح ایٌىِ تؼْذ هحضزی هاله عی ًاهِ ضوارُ پزٍصُ هؼبز در حذ پالن ضْزداری الذام ًوایذ. 

 .( ذُ استگزدی
 6ٍاقع دس خیاباى بَعلی کَچِ حوام عبذل، هبٌی بش تغییش کاسبشی اص هسکًَی بِ هختلط ٍ حزف   5161شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  27/11/95هَسخ  13931: ًاهِ شواسُ  11بٌذ 

 ٍاحذ پاسکیٌگ، هطشح شذ.

 3هتزهزبغ )یه عبمِ تجاری( ٍ با تَجِ بِ پیادُ راُ بَدى خیاباى بَػلی در حذاوثز  31/204هصَبِ : هغزح ٍ با تغییز واربزی اس هسىًَی بِ هختلظ بِ هساحت 

درصذ در ولیِ عبمات هَافمت ضذ ٍ همزر گزدیذ عزح ًوا بِ  100ٍاحذ پارویٌگ اس هله هذوَر بِ پارویٌگ آلاجاًی بیگ ٍ سغح اضغال  6عبمِ ٍ با جابجایی 

 تاییذ وویتِ سیوا ٍ هٌظز بزسذ.

 
 


