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 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
 

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

 
 

 

اهَس هحتشم  دس هحل دفتش هعاًٍت   6/12/96 هَسخ  96دس سال  بْاسشْش  5هادُ  عشح تفصیلی جلسِ کویسیَى 5/12/96 هَسخ 22844 پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ
 اتخار تصوین گشدیذ.ٍ عوشاًی استاًذاسی ّوذاى تشکیل هَاسد ریل هغشح 

اصالح هغایشت ّای گزسبٌذی ٍ ابقاء هعابش با تَجِ  دس خصَصهشبَط بِ خاًن یاقَت اسذی  بْاسشْشداسی  16/11/95 هَسخَ  5617/18/2/95 ًاهِ شواسُ : 1بٌذ 
صادسُ ٍاقع دس بلَاس  7158/5390/139پالک ثبتی شواسُ بِ عشح تفکیکی هصَب هٌغقِ کِ تَسظ دفتش فٌی استاًذاسی تْیِ شذُ ٍ ّوچٌیي اسٌاد ثبتی هالکیت 

 هغشح شذ. بسیج

  هصَتِ :

ن ، هوَس تا تَجِ تِ ایٌىِ هٌطمِ دارای طزح تفىیىی هصَب استاًذاری است تا تَجِ تِ ٍظؼیت هَجَد ، ًمل ٍ اًتمال اهالٍ   هطزح

هتزی در  18ٍ  10،  8هثٌی تز اصالح هؼاتز  27/2/1396هَرخ  13532ًظز هساػذ هشاٍر طی ًاهِ شوارُ تا تَجِ تِ ّای صادرُ ٍ 

   است.ٍی ًمشِ طزح تفصیلی هَافمت گزدیذ ، تذیْی است ولیِ هسائل حمَلی تز ػْذُ شْزداری رتز هتزی 35دٍ طزف تلَار 

کَچِ ٍخیاباى عالقاًی حذ فاصل خیاباى اهام  هحَس تجاسی حذفاصل دسخَاست اس دس خصَص شْشداسی بْ 21/09/96هَسخ  4495/18/2/96 شواسُ  : ًاهِ 2بٌذ 
 هغشح شذ.شْیذ هیٌایی 

  هصَتِ :

هثٌی تز  وَچِ شْیذ هیٌایی ٍدر خیاتاى طالماًی حذفاصل خیاتاى اهام همزر گزدیذ 30/1/94وویتِ فٌی هَرخ  ًظز تاػٌایت تِ  هطزح ٍ

در ظلغ ٍ هتز  6تواری در یه طثمِ ٍ ػوك مزار دٍگاًِ در تزخیاتاى طالماًی تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تواری تِ صَرت است

ٍ  سطح اشغال،اس جولِ طثمات سایز هَارد  ٍپس اس ّواٌّگی تا شْزداری درخصَص اجزای ظَاتط تصَرت هسىًَی پالن شوالی 

 الذام گزدد.  همزراتتزاتز  پارویٌگ
کل  هتش هشبع با هساحت 125 بِ هساحت شْشداسی بْاس دس خصَص تغییش کاسبشی اص کاسگاّی بِ تجاسی 27/10/95هَسخ  5225/18/2/95 شواسُ  : ًاهِ 3بٌذ 

 هغشح شذ. سٍبشٍی ستاد ًیشٍی اًتظاهی ٍاقع دس بلَاس کشاٍسص هتش هشبع اص اعیاًی  134عشصِ ٍ  هتش هشبع 431با تَجِ بِ تعشیض حذٍد هتشهشبع  67/1450 صهیي

 هصَتِ : 

هتزی ٍ اجزایی شذى وٌذ رٍ در هحل ٍ تا ػٌایت تِ هیشاى  85تا تَجِ تِ ظزٍرت آساد ساسی اهالن ٍالغ در هسیز تلَار ٍهطزح 

هتز هزتغ  125هساحت  هتز هزتغ اس اػیاًی تٌا تا تغییز وارتزی اس وارگاّی تِ تواری تِ 134تؼزیطهتز هزتغ اس هله ٍ  431تؼزیط 

 .استهسائل حمَلی تز ػْذُ شْزداری  ظوٌاًتا رػایت ولیِ ظَاتط ٍ همزرات اس جولِ تاهیي پارویٌگ هَافمت گزدیذ ، 

 

ها و  راي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به سازمانمصوبات صرفاً ب

 هاي مجري ابالغ گردد. ارگان
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هساحت کل هتش هشبع با  63/99بِ هساحت  شْشداسی بْاس دس خصَص تغییش کاسبشی اص کاسگاّی بِ تجاسی 27/10/95هَسخ  5223/18/2/95 شواسُ  : ًاهِ 4بٌذ 
 هغشح شذ. ٍاقع دس بلَاس کشاٍسص سٍبشٍی ستاد ًیشٍی اًتظاهیهلک ٍ اعیاى هتش هشبع اص عشصِ  664تعشیض حذٍد  ٍ 763.66قبل اص تعشیض 

 هصَتِ : 

تِ هیشاى  تَجِهتزی ٍ اجزایی شذى وٌذ رٍ در هحل ٍ تا  85هطزح ٍ تا تَجِ تِ ظزٍرت آساد ساسی اهالن ٍالغ در هسیز تلَار 

درصذ 100تا سطح اشغال هتز هزتغ  63/99تغییز وارتزی اس وارگاّی تِ تواری تِ هساحت ػزصِ ٍ اػیاًی هتز هزتغ اس  664یط تؼز

 .استهسائل حمَلی تز ػْذُ شْزداری  ظوٌاًظَاتط ٍ همزرات هَافمت گزدیذ ، ز یسا تا رػایت ٍ 
 

 

بِ هساحت کل  4510/139بِ هلک آقای جالل افشاسی بِ شواسُ  پالک ثبتی  هشبَطشْشداسی بْاس  23/12/95هَسخ  6477/18/2/95 شواسُ  : ًاهِ 5بٌذ 
 هغشح شذ.هتشی شْشک فشٌّگیاى  30ٍاقع دس خیاباى )فضای سبض بِ هسکًَی (هسکًَی  ابقاء کاسبشی دس خصَص159.90

  هصَتِ :

ًاهِ شوارُ )طزح هله ٍ ًیش ًظز هساػذ هشاٍر  ٍ سٌذ هالىیتر پایاًىاٍ هَجَد ٍ پزٍاًِ  غتا تَجِ تِ احذاث تٌا در ٍظ ٍ هطزح

هتز هزتغ هَافمت تؼول آهذ ، تذیْی است رػایت ولیِ  90/159تا اتماء وارتزی هسىًَی تِ هیشاى ( 27/2/1396هَرخ 96/ 13522

 .  استٍ هسائل حمَلی تؼْذُ شْزداری  استظَاتط ٍ همزرات الشاهی 
 

عشح تفصیلی ٍاقع دس خیاباى ابقاء ٍضع هَجَد ٍ اصالح خظ پشٍطُ هعبش پیشٌْادی  شْشداسی بْاس دس خصَص 28/5/96هَسخ  2420/18/2/96 شواسُ : ًاهِ 6بٌذ 
 هغشح شذ.شْیذ حسٌی کَچِ آبشاس 

  هصَتِ :

هَجَد ٍ ظزٍرت اتماء آى  تی( در گذشتِ ٍ ٍجَد هؼثز در ٍظؼیهطاتك طزح هصَب)ّاد یتا تَجِ تِ صذٍر پزٍاًِ ساختواً ٍهطزح 

هَجَد  َاریتا د یهتز 16تا اصالح اهتذاد هؼثز تصَرت  یٍ حزفِ ا یهزوشفٌ یدستزس يیتاه يیدر جْت احصاء حمَق هىتسثِ ٍ ّوچٌ

 ظوٌاً هسائل حمَلی تز ػْذُ شْزداری است..ذیهَافمت گزد یٍ حزفِ ا یفٌ

 

 

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

 .هاي مجري ابالغ گردد ها و ارگان سازمان
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بِ هساحت کل  6378/139بِ شواسُ پالکشْشداسی بْاس دس خصَص تغییش کاسبشی اص آهَصشی بِ هسکًَی  11/12/95هَسخ  6239/18/2/95 شواسُ : ًاهِ 7بٌذ 
 هغشح شذ.هلکیت آقایاى ًَسٍصی ٍ خاٍسی ٍاقع دس خیاباى اهام بي بست داًشَس  بعذ اص تعشیض  57/298

 هصَتِ :

هَرخ  104/24209/5500طثك ًاهِ شوارُ  اسیاػالم ػذم ًٍ  تیسٌذ هالى يیتا تَجِ تِ سَاتك تٌا ٍ پزٍاًِ صادرُ ٍ ّوچٌٍهطزح  

 27/2/96هَرخ  13533/96تِ شوارُ  یلیادارُ ول آهَسش ٍ پزٍرش استاى ٍ ًاهِ هَافمت هشاٍر طزح جاهغ ٍ تفص 11/10/1396

 زیی(تا تغ طیهتزهزتغ پس اس تؼز57/298هساحت ون هله ) يیٍّوچٌ یآهَسش یپالن جْت وارتز یهٌاسة تزا یٍ ػذم  دستزس

 هَافمت تؼول آهذ. یتِ هسىًَ یاس آهَسش یوارتز
 

 

آقای هحوذ  هلکهتش هشبع  100بِ هیضاى بِ تجاسی  یشْشداسی بْاس دس خصَص تغییش کاسبشی اص هسکًَ 13/4/96هَسخ  1547/18/2/96 شواسُ : ًاهِ 8بٌذ 
ٍاقع دس بلَاس آیت الِ بْاسی ًبش خیاباى فشعی ،  139/ 7001ٍ  139/ 7765ٍ 7766/139بِ شواسُ ّای پالک ثبتی ؛ هتش هشبع  784بِ هساحت کل سضا اسکَ 

 هغشح شذ. فشٍسدیي

 هصَتِ :

 گزدیذ. هخالفت َظَعتا ه هطزح ٍ 

 
هتش هشبع ٍ تجاسی بِ  2900شْشداسی بْاس دس خصَص تغییش کاسبشی اص ٍسصشی بِ آهَصشی بِ هساحت حذٍد  6/4/95هَسخ  1634/18/2/95 شواسُ : ًاهِ 9بٌذ 

 هغشح شذ. 9هتش هشبع ٍاقع دس شْشک فشٌّگیاى اًتْای کَچِ بْاسستاى  280هساحت حذٍد 

  هصَتِ :

 اسیهٌطمِ ٍ اػالم ػذم ً یزاهًَیسة در شؼاع پهٌا یآهَسش یٍ ًثَد فعا زیتا تَجِ ػام الوٌفؼِ تَدى احذاث هذرسِ تَسط خٍ هطزح

ظَاتط ٍ  تیٍ رػا یهتز 20 یتِ ووزتٌذ یتا ػذم دستزس 15/12/1394هَرخ  18050/8/226ادارُ ٍرسش ٍ جَاًاى تِ شوارُ ًاهِ 

 14لحاظ هؼثز  ٍ تاهَافمت هتز هزتغ  2900تِ هساحت  یتِ آهَسش یاس ٍرسش یوارتز زییتغ ات گٌیپارو يیهمزرات احذاث تٌا ٍ تاه

 هتز هزتغ تا تغییز وارتزی اس ٍرسشی تِ تواری تا تاییذ ًمشِ در وویتِ فٌی هَافمت گزدیذ. 150هتزی در ظلغ شزلی تِ همذار 

 

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

 هاي مجري ابالغ گردد. ها و ارگان سازمان
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 راٌ ي شهرسا ي:

 
 

 

 

 
آقای اسذالِ کاظوی  بع هلکشهتش ه 25تغییش کاسبشی اص هسکًَی بِ تجاسی بِ هیضاى هبٌی بش شْشداسی بْاس  8/4/96هَسخ  1460/18/2/96 شواسُ  : ًاهِ 10بٌذ 

 هغشح شذ.ٍاقع دس بلَاس بسیج خیاباى یگاًِ ساد 94/101ٍ هساحت پس اص تعشیض  25/173بِ هساحت  9870/139بِ شواسُ پالک  عویذ

  هصَتِ :

ظَاتط  تیتا رػا 9/5/96هَرخ  16006اهِ شوارُ ًطی  وَچِ ٍ ًظز هثثت هشاٍر یهؼثز اتتذا ییتا تَجِ تِ ظزٍرت تاسگشاٍ هطزح 

 هتز هزتغ هَافمت تؼول آهذ. 25تِ هساحت  یتِ توار یاس هسىًَ یوارتز زییتا تغ ٌگیپارو يیٍ همزرات ٍ تاه
 

 

هغشح  هعابش هغابق ٍضع هَجَد با حفظ عشضْای عشح تفصیلی پیشٌْادی تذقیق هبٌی بششْشداسی بْاس  20/11/94هَسخ  6461/18/2/94 شواسُ  : ًاهِ 11بٌذ 
  شذ.

  هصَتِ :

صَرت گزفتِ ٍ احذاث هؼاتز تَسط  یتا ٍظغ هَجَد ٍ ساخت ٍ ساسّا یلیطزح تفص یشٌْادیهؼاتز پ زتیتا تَجِ تِ هغاٍهطزح 

. ذیهَافمت گزد یلیتا حفع ػزض طزح تفص یشْزدار یشٌْادیهطاتك طزح پ یهتز 20 اتاىیهؼاتز ٍ اهتذاد خ كیتا تذل یشْزدار

 .است یْزدارتز ػْذُ ش یهسائل حمَل ِیاست ول یْیتذ
 

 

ایثاسگشاى اهَساداسُ بٌیاد شْیذ ٍ  بِ دسخَاستتغییش کاسبشی اص اداسی بِ هسکًَی دس خصَص  شْشداسی بْاس 24/1/96هَسخ  197/18/2/96 شواسُ  : ًاهِ 12بٌذ 
 هغشح شذ.ٍاقع دس خیاباى یگاًِ ساد  هتش هشبع 26/319بِ هساحت کل  9035/139بِ شواسُ پالک  استاى

  هصَتِ :

  9/5/96هَرخ  16001/96ًاهِ شوارُ ) ٍ ًظز تالهاًغ هشاٍر هاله تٌا ادارُ ول هزتَطِ )تٌیاد شْیذ( اسیتا تَجِ تِ اػالم ػذم ًهطزح 

هتز هزتغ  26/319تِ هساحت  یتِ هسىًَ یاس ادار یوارتز زییتا تغ یهله فؼل یدر رٍتزٍ ذیشْ ادیتٌ ذیٍ احذاث ساختواى جذ(

 .ذیهَافمت گزد
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 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
 

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

 
 

 

بِ هسکًَی بِ  آهَصشیتغییش کاسبشی اص هبٌی بش  3947/139پالک شواسُ شْشداسی بْاس دس خصَص  28/11/95هَسخ  5916/18/2/95 : ًاهِ شواسُ 13بٌذ 
 هغشح شذ.هلک خاًن عاٍس حجت االسالهی ٍاقع دس خیاباى اهام سٍبشٍی باًک سفاُ هتش هشبع  5/232هساحت 

  هصَتِ :

ٍ ًاهِ هَافمت  10/11/95هَرخ  104/27459/550ادارُ ول آهَسش ٍ پزٍرش استاى تِ شوارُ اسیاػالم ػذم ًتا تَجِ تِ ٍ هطزح 

 زییهساحت ون هله ، حمَق هىتسثِ هله تا تغ لیٍ تِ دل 27/02/96هَرخ 13533/96شْز تِ شوارُ  یلیهشاٍر طزح جاهغ ٍ تفص

 هتز هزتغ هَافمت تؼول آهذ. 50/232تِ هساحت   یتِ هسىًَ یاس آهَسش یوارتز
 

ٍ  5615/139بِ شواسُ پالک  تجاسیفضای سبض بِ هسکًَی ٍ شْشداسی بْاس دس خصَص تغییش کاسبشی اص  30/5/96هَسخ  2493/18/2/96 شواسُ  : ًاهِ 14بٌذ 
 هغشح شذ. 11ٍ  10ى بْاسستاى شْشک فشٌّگیاجْت تولک ٍ آصاد ساصی حذٍد هلک آقای هشادی ًَیي ٍاقع دس  5616/139

  هصَتِ :

اصَل  تیٍ رػا اىیفزٌّگ یتِ وَ ِیثاًَ یدستزس وادیا، یووز تٌذ زیاهالن ٍالغ در هس یتا تَجِ تِ ظزٍرت آساد ساس ٍ هطزح

تاییذ وویتِ تِ ٍ همزر گزدیذ طزح تفىیىی  هَافمت گزدیذ یسثش تِ هسىًَ یاس فعا تخشی  یوارتز زییتغولیات ػاهل تا  زیپذافٌذ غ

هتز هزتغ تِ وارتزی  2300هتز هزتغ شَارع ٍفعای سثش در اختیار شْزداری ٍ الثالی تِ حذٍد  6899ظوٌاً همزرگزدیذ  تزسذ فٌی

 ایذ.یهسىًَی ٍ هختلط تغییز 
 50/461کل  هتش هشبع ٍ هساحت 60 هساحتبِ شْشداسی بْاس دس خصَص تغییش کاسبشی اص اًباس بِ تجاسی  13/9/96هَسخ  4317/18/2/96 شواسُ  : ًاهِ 15بٌذ 

ٍاقع دس هسیش هلک ٍاقع دس بلَاس کشاٍسص سٍبشٍی ستاد ًیشٍی اًتظاهی هغشح هتش هشبع  70/232هتش هشبع ٍ آصاد ساصی حذٍد  80/228هتش هشبع ٍ پس اص تعشیض 
 شذ.

 هصَتِ : 

 شاىیتِ ه تیشذى وٌذرٍ در هحل ٍ تا ػٌا ییٍ اجزا یهتز 85تلَار  زیاهالن ٍالغ در هس یتا تَجِ تِ ظزٍرت آساد ساسٍ هطزح 

رػایت سطح اشغال هواس ٍ هتز هزتغ تا  60تِ هساحت  یاس اًثار تِ توار یوارتز زییهله تا تغاس ػزصِ  یهتز هزتؼ  70/232 طیتؼز

 .استهسائل حمَلی تِ ػْذُ شْزداری  اًظوٌ. ذیهَافمت گزدسایز ظَاتط ٍ همزرات 

 

 

هاي  ها و ارگان راي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به سازمانصرفاً ب مصوبات

 مجري ابالغ گردد.
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