
 

 

 027استاى ّوساى  کس  ظیازاضُ کل ضاُ ٍ شْطسا

 ّوساىطَضتجلسِ کويسيَى ططح تفظيلي ) هازُ پٌج ( شْط 

 تاضيد جلسِ :

21/90/09 

 شواضُ ٍ تاضيد زعَتٌاهِ :

 90/90/09 مورخ  72143
 تاضيد بطضسي ًْايي زض کويتِ کاض

 پسيودٌ َاي مًزديزستَض کاض جلسِ : 

 

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

 هاي مجري ابالغ گردد. ها و ارگان سازمان
 محل دزج وام يامضا اػضا كميسيًن طسح تفصيلي

 
 مدػًيه بدين حك زاي :  

 استاوداز :  

 

 

زئيييس سيياشمان ميييساگ  سَى ييي  

 يگسدش سي  :  

  زئيس ساشمان جُاد كشايزشي :  

 مؼايوت ػمساوي استاوداز : 

 

 

 شُسداز شُس  :   

 

 ومايىدٌ مُىدسيه مشايز :    

 :دبيس كميسيًن ي مديس كل زاٌ ي شُسساشي

 

يت شُسسياشي ي مؼميازي ادازٌ كيل    مديس زئيس شًزاي شُس :

 زاٌ ي شُسساشي:

 

 

 

زض   12/09/96 شْط ّوساى هَضخ  (5هازُ ) ططح تفظيلي جلسِ کويسيَى 09/09/96 هَضخ 34127پيطٍ زعَتٌاهِ شواضُ احتطاها 

 اتراش تظوين گطزيس.ٍ هَاضز شيل هططح  تشکيل ٍ ًت اهَض عوطاًي استاًساضی ّوساىهحل زفتط هعاٍ

احساث ٍاحس ، هبٌي  بط   5025/543/10ذظَص پالک ثبتي شواضُ  شْطزاضی ّوساى زض  12/04/96هَضخ    4580: ًاهِ شواضُ   1بٌس 
هتطهطبع ، احساث اًباضی تجاضی زض  10/99ٍاحس پاضکيٌگ جْت ٍاحس تجاضی با هساحت  2زضطس ٍ حصف  100تجاضی با سطح اشغال 

 هططح شس.َاى هتطی ضض 18ذياباى سعيسيِ ،  ٍاقع زض زضطس بسٍى تاهيي پاضکيٌگ 100طبقِ ظيطظهيي با سطح اشغال 

متيس مسبيغ ي احيداگ     10/99سطح اشغال  صددزصد بيا مسياحت    بسابس وظس كميتٍ  ىي  با احداگ ياحد تجازي بالکه داز بامصًبٍ : 

 .جاي صيه محًطيٍ ااتًوييٍ مًا ميت شيد    اوبازي تجازي دز طبمٍ شيسشميه با سطح اشغال صددزصد ي تاميه پازكيىگ دز پازكيىگ 

 (ًابط صًزت پريسدبسابس ض)تاميه پازكيىگ 

احساث بٌا با  هبٌي بط B91/10/ 49246، زض ذظَص پالک ثبتي شواضُ شْطزاضی ّوساى 25/10/1395هَضخ   12594ًاهِ شواضُ :  2بٌس 

  ٍاقع زض اٍل  ايجاز شسُ زض طبقِ اٍل بِ ٍاحس طبقِ  حياط ، ترظيض  ًقشِ پيشٌْازی طس زض طبقِ ّوکف طبق سطح اشغال طس زض

 هططح شس.هتطی پاييع   18هتطی ازيب ،  12،  تبلَاض بعث

متيسي بيٍ    6مصًبٍ : مًضًع مطسح ي بسابس وظس كميتٍ  ىي ي با تًجٍ بٍ ااتالف سطح دي مؼبس ي ػدم امکان دستسسيي اش كًهيٍ   

ت اضيا ٍ  جُت تاميه كامل پازكيىگ لرا ، با سطح اشغال صددزصد دز طبمٍ َمکف مًا مت گسديد ي ممسز شد با طساحي مىاسب لسم

 .دزآيد شدٌ بٍ صًزت  ضاي باش ي  ضاي سبص ي  ضاي باشي كًدكان

زضذَاسرت  ، هبٌي برط   387/11/18زض ذظَص پالک ثبتي شواضُ شْطزاضی ّوساى  26/04/1396هَضخ   5223/11/10ًاهِ شواضُ :  3بٌس 

بلرَاض  ، ٍاقرع زض   هتطهطبع زض طبقِ ّوکف  60/83ٍ  90/71ٍاحس تجاضی بِ هساحت ّای  2احساث   تغييط کاضبطی اظ هسکًَي بِ هرتلط با

 هططح شس. ، ًطسيسُ بِ ٍضٍزی شْطک هسًي، جٌب باشگاُ هتيي اهام ذويٌي)ضُ(

متيس مسبيغ دز ييا ياحيد اش مسيکًوي بيٍ        49مصًبٍ : مًضًع مطسح ي با تًجٍ بٍ وياش مىطمٍ بٍ كازبسي تجازي با تغييس كازبسي صس ا 

شيُسدازي بسابيس    18/11/93ميًز    13361ًابط اش جملٍ تاميه كامل پازكيىگ با تًجٍ بٍ واميٍ شيمازٌ   تجازي مًا مت شد زػايت كليٍ ض

 الصامي مي باشد. شُسدازي تًسط اش كىدزي بٍ تجازي ضمىا محديد كسدن دستسسي پيادٌ( صًزت پريسد . 1393ضًابط لبل)ضًابط سال 
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اطالح ذط پطٍغُ با تَجِ بِ ٍضع هَجَز،  ضی ّوساى ، هبٌي بط شْطزا 08/08/1396هَضخ   10198/11/10ًاهِ شواضُ :  4بٌس 
ٍاقع زض  سَابق ًَساظی ٍ پطٍاًِ ّای طازضُ زض سٌَات گصشتِ بط اساس ططح هَغزا ٍ اسٌاز هالکيت بطابط ططح پيشٌْازی

 هططح شس. سعيسيِ پاييي، کَچِ شْيس ايطاًفط

متسي  10بٍ  12مًضًع مطسح ي با طسح پيشىُادي شُسدازي بسابس وظس كميتٍ  ىي مبىي بس تمليل ػسض مؼبس اش مصًبٍ : 

ژدا ي حمًق مکتسبٍ آن مًا مت گسديد.بديُي است كليٍ      طسح تفصيلي مً بسابسبسابس يضغ مًجًد ي پسياوٍ َاي صادزٌ 

 كًز بٍ امضاء ي تاييد اػضاء زسيدٌ است(مسائل حمًلي احتمالي بٍ ػُدٌ شُسدازي مي باشد.)طسح مر

 برط  ، هبٌي 4518/332/1ٍ باقيواًسُ  4518/1پالک ثبتي   زضذظَصشْطزاضی ّوساى  21/06/1396هَضخ   7840ًاهِ شواضُ :  5بٌس 

 هططح شس. ذياباى پاسساضاى ، کَچِ چوطاىٍاقع زض  هتطهطبع 72/137زضطس بِ هساحت  احساث بٌا با سطح اشغال طس

متس مسبغ ي سايس مًازد بسابس ضًابط ي  72/137ٍ : مًضًع مطسح ي با احداگ بىا با سطح اشغال صد دزصد بٍ مساحت مصًب

 .   مي باشد دستسسي بٍ مؼبس طبك طسح تفصيلي 3ممسزات مًا مت گسديد . شايان ذكس است ملا مركًز دازاي 

هتطی بط اساس پطٍاًرِ ّرای طرازضُ     18هبٌي بط جابجايي هعبط  شْطزاضی ّوساى ، 09/12/1395هَضخ   14417ًاهِ شواضُ :  6بٌس 

 هطابق با ططح پيشٌْازی ، ٍاقع زض ذياباى پاسساضاى ، ذياباى شْيس ذسطٍ عباسي هططح شس.

متسي با تًجٍ بٍ ساات ي ساشَا ي پسياوٍ َاي صيادزٌ   18با جاومايي مؼبس  ، مًضًع مطسح ي بسابس وظس كميتٍ  ىيمصًبٍ : 

 پسياويٍ َياي     مؼبيس بيس اسيا     ضيلغ جىيًبي   ي مميسز گسدييد    كميتٍ  ىي زسيدٌ مًا مت  بٍ تاييد  يشىُادي كٍطبك طسح پ

 . بديُي است مسائل حمًلي بٍ ػُدٌ شُسدازي مي باشد.پريسد  صًزت  شمالي  مؼبس اش ضلغ  اصالح  ي  تثبت صادزٌ   مسکًوي

 هتطی ٍضٍزی هاليط هططح شس. 85ّوساى ، هبٌي بط هقطع عطضي پيشٌْازی بلَاض شْطزاضی  11/09/1396هَضخ   11414: ًاهِ شواضُ  7بٌس 

متيسي   85مصًبٍ : مًضًع مطسح ي با طسح پيشىُادي شُسدازي بسابس ممطغ ػسضي پيشىُادي ) طسح پيًست ( بيساي بليًاز   

 يزيدي ماليس تا حد محديدٌ شُس مًا مت بؼمل آمد  .


