
 

 

 027استاى ّوساى  کس  ازارُ کل راُ ٍ ضْرسازی

 ّوساىصَرتجلسِ کويسيَى طرح تفصيلي ) هازُ پٌج ( ضْر 

 جلسِ : تاريد

30/03/69 

 ضوارُ ٍ تاريد زعَتٌاهِ :

 30/03/69 مورخ  73073
 تاريد تررسي ًْايي زر کويتِ کار

 پشًٍذُ ّاي هَسديزستَر کار جلسِ : 

 

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

 هاي مجري ابالغ گردد. ارگانها و  سازمان
 هحل دسج ًام ٍاهضا اػضا كويسيَى عشح تفصيلي

 
 هذػَيي تذٍى حك ساي :  

 استاًذاس :  

 

 

سئيييس سيياصهاى هيييشاگ  شٌّ ييي  

 ٍگشدض شي  :  

  سئيس ساصهاى جْاد كطاٍسصي :  

 هؼاًٍت ػوشاًي استاًذاس : 

 

 

 ضْشداس ضْش  :   

 

 ًوايٌذُ هٌْذسيي هطاٍس :    

 :ش كويسيَى ٍ هذيش كل ساُ ٍ ضْشساصيدتي

 

يت ضْشسياصي ٍ هؼوياسي اداسُ كيل    هذيش سئيس ضَساي ضْش :

 ساُ ٍ ضْشساصي:

 

 

 

 ضْر ّوساى هَرخ  (5هازُ ) طرح تفصيلي جلسِ کويسيَى 02/10/96 هَرخ 37038پيرٍ زعَتٌاهِ ضوارُ احتراها 

 اتراش تصوين گرزيس.ٍ هَارز شيل هطرح  تطکيل ٍ ًت اهَر عوراًي استاًساری ّوساىزر هحل زفتر هعاٍ  03/10/96

 1315/176ٍ  1975/176 ثثتي ضوارُ ّای  ى زر ذصَظ پالکضْرزاری ّوسا  26/03/94هَرخ   3714/11/10ًاهِ ضوارُ :  1تٌذ 

 هطرح ضس.، جٌة اًثار ترًج  جازُ هالير ٍاقع زر ، هتری تا حفظ حرين 35ايجاز هعثر  تر ، هثٌي ٍ... 

ايجياد  تيا   14/59/94 هيَس   15588/55/155تِ ضواسُ  هٌغمِ اياداسُ آب  اص هَضَع هغشح ٍ تا ػٌايت تِ استؼالمهصَتِ : 

تيذيْي اسيت   هَا مت گشدييذ    هتش اص ّش عشف 4ٍ تا حفؼ حشين لَلِ اًتمال تِ ػٌَاى س َط تِ اًذاصُ  هتش 35 تِ ػشض هؼثش

 كليِ هسائل حمَلي تِ ػْذُ ضْشداسي هي تاضذ 

کارتری  تِ  ير کارتری  از فضای سثس تغي تر هثٌي، کل   ازارُ  حقَقي اهالک   11/06/1396  هَرخ  27427/95  ضوارُ  ًاهِ:  2تٌذ 

 ضس.  هطرح  حصار حاج ضوسعلي ٍاقع زر ،هتر هرتع  2400تِ هساحت  ضْری   تاسيسات
تغييش كاستشي اص  ضاي سثض تِ كاستشي تاسيسات ضيْشي تيِ هسياحت    هصَتِ : هَضَع هغشح ٍ تشاتش ًظش كويتِ  ٌي تا 

تيذيْي  اس حاج ضوسيؼلي هَا ميت گشدييذ     ًياص ضشكت آب ٍ  اضالب استاى ٍالغ دس سايت حصتَجِ تِ هتش هشتغ تا  2455

 هي تاضذ ضشكت آب تِ ػْذُ  احتوالي كليِ هسائل حمَلياست 

تا افسايص سِ طثقِ احساث تٌا هثٌي تر ،  5012/10زر ذصَظ پالک ثثتي ضوارُ ضْرزاری ّوساى  25/03/1394هَرخ  3622ًاهِ ضوارُ : 3تٌذ 

 هطرح ضس.هتری رضَاى  18سعيسيِ ،   ذياتاىٍاقع زر  ،ساذت ساذتواًْای هجاٍر  قاتل تفاعتِ ار تَجِ تا ارتفاعي ضْرسازی  ضَاتط تر هازاز

 همشس ضذ تشاتش ضَاتظ عشح تفصيلي صَست پزيشد  ، ضوي هخالفت تا تماضاي هزكَسهصَتِ : هَضَع هغشح ٍ 

تر   ، هثٌي  383/10  ثثتي ضوارُ  کپال  زر ذصَظ کل  ازارُ  حقَقي اهالک   20/06/1396هَرخ  23623/96ضوارُ  ًاهِ :  4تٌذ 

 هطرح ضس. اعتوازيٍِاقع زر  ،هتر هرتع  86/72تغيير کارتری از هسکًَي تِ تجاری تِ هساحت 
تا ػٌايت تِ ًيياص هٌغميِ    ٍهتش هشتغ   86/72تغييش كاستشي اص هسکًَي تِ تجاسي تِ هساحت هصَتِ : هَضَع هغشح ٍ تا 

  هذتِ كاستشي تجاسي هَا مت تِ ػول آ
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پيطٌْازی اهالک عازی زر سککًَتااُ ّکای ريکر رسکوي      ضَاتطهثٌي تر  ضْرزاری ّوساى ، 03/08/1395هَرخ  9444/11/10ًاهِ ضوارُ  : 5 تٌذ

 هطرح ضس. تاز آفريٌي ، زر هحسٍزٍُاقع  
ٍ  ت ّاتِ استٌاد سٌذ هلي ساّثشدي احياء ، تْساصي ٍ ًَساصي ٍ تَاًوٌذ ساصي تاهصَتِ : هَضَع هغشح ٍ  آئييي  ي  شسَدُ ٍ ًاكاسآهذ ضيْشي 

ٍ صَستجلسِ ستاد تياصآ شيٌي ضيْشي اسيتاى ّويذاى      23/54/94ًاهِ ًحَُ  ؼاليت ستاد تاصآ شيٌي پايذاس هحذٍدُ ّا ٍ هحلِ ّاي ّذف هصَب 

ادي دس كويسييَى  سسي ٍ تصَية ٍضيؼيت اهيالن ػي   اًغثاق تشًوٌذ ساصي ٍسػايت كليِ ضَاتظ حاكن تش سٌذ تَاهَاسد ريل تا  52/15/95هَس  

 هحذٍدُ ّاي تاصآ شيٌي هالن ػول لشاس گيشد:تطخيص دس

 ًمطِ هصَب ستاد تاصآ شيٌي هالن ػول لشاس گيشد   – 1

ٍ ٍ  س تِ لحاػ تطَيك تش ساخت ٍ ساص هالن هطاسكت دس تْساصي ٍ ًَساصي هٌاعك تاصآ شيٌي  – 2 هٌظيش ضيْشي ٍ هميشسات هليي      ػايت سييوا 

سغح اضغال اهالن ، عثمات  ، ضَاتظ استفاػي ساختواى ٍ ا ضايص تاب آٍسي ضْشي ٍ پذا ٌذ غيشػاهل تا لحاػ سػايت كاستشي ّاي عشح تفصيلي

  ػادي دس ايي هٌاعك هطاتِ اهالن سٌذ داس دس ّواى پٌِْ هالن ػول لشاس گيشد

تغيير کارتری زرطثقات زيرزهيي ٍ اٍل تا   _ ، هثٌي تر 14/4587ضْرزاری ّوساى زر ذصَظ پالک ثثتي ضوارُ  10/03/1396هَرخ  3209: ًاهِ ضوارُ  6تٌذ 

 222احساث تالکي تجاری تا هساحت  - احساث تٌا تا سطح اضغال صسزرصس زر طثقات زيرزهيي ٍ اٍل تا ضطن_   هتر هرتع 07/2248ضطن تِ ازاری تِ هساحت 

احساث تٌا  _  هتری 18علت تالقي تا هعثر ياتاى طالقاًي طثق ًقطِ پيطٌْازی تِ عسم رعايت هقطع هصَب ذ _   ُ تسٍى تاهيي پارکيٌگهترهرتع رٍی کٌسَل ٍيژ

ای ثثتي پالک ّ  تاهيي آى زرٍ  1394پارکيٌگ هَرز ًياز هطاتق رٍش تفکيکي ضَاتط سال   ٍاحس 40تاهيي  _    40/26ًْايي   ارتفاع  پيطٌْازی تا  هطاتق ًقطِ

 هطرح ضس.ذياتاى طالقاًي زر (، ٍاقعتصَرت پارکيٌگ هکاًيسُ) 24/11/1389هَرخ  هازُ پٌج طاتق هصَتِ کويسيَىه 1/4587ٍ  4588ٍ  4563ٍ  5/4556ُضوار

هتيش   57/2248ِ اداسي تيِ هسياحت   ٍ تا تغييش كاستشي دس عثمات صيشصهيي ٍ اٍل تا ضطن تي  هَضَع هغشح ٍ تشاتش ًظش كويتِ  ٌيهصَتِ : 

غ سٍي هشتي هتيش   222عثمات صيشصهيي ٍ اٍل تا ضطن ٍ احيذاگ تيالکي تجياسي تيِ هسياحت      هشتغ ٍ احذاگ تٌا تا سغح اضغال صذدسصذ دس

هتيشي ٍ   18تِ ػليت تالليي تيا هؼثيش      ػذم سػايت همغغ هصَب خياتاى عالماًي عثك ًمطِ پيطٌْاديكٌسَل ٍيظُ تذٍى تاهيي پاسكيٌگ ٍ

 1394ٍاحذ پاسكيٌگ هَسد ًياص هغاتك سٍش تفکيکي ضَاتظ سيال   45هتش ٍ تاهيي  45/26يطٌْادي تا استفاع ًْايي احذاگ تٌا هغاتك ًمطِ پ

)تصيَست   24/11/89هغاتك هصيَتِ كويسييَى هيادُ پيٌر هيَس        1/4587ٍ  4588ٍ  6563ٍ  45565ٍ تاهيي آى دس پالن ّاي ثثتي ضواسُ 

ّوضهاى ٍ هطشٍط تِ ساُ اًذاصي پاسكيٌگ تاضذ ٍ ساصُ تِ گًَِ اي عشاحي ضَد كِ هياًؼي   پاسكيٌگ هکاًيضُ( هَا مت ٍ پاياى كاس دٍ لغؼِ

 تشاي ػثَس ا شاد دس پيادُ سٍ ًطَد  تا لحاػ ٍ سػايت حشائن هصَب


