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

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

 
:   مدعًيه بدين حق راي 

:   استاودار 

 

 

رئيس سازمان ميراث فرهىگي 

:  يگردشگري  

 :   رئيس سازمان جهاد كشايرزي 

:  معايوت عمراوي استاودار 

 

 

:   شهردار شهر  

 

:    ومايىدٌ مهىدسيه مشاير 

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسازي

 

يت شهرسازي ي معماري ادارٌ كل مدير: رئيس شًراي شهر 

 :راٌ ي شهرسازي

 

 

 

دس محل دفتش معايوت امًس عمشاوی 31/04/97 مًسخ 97 شُش َمذان دس سال 5جلسٍ ومیسیًن طشح تفصیلی مادٌ 30/04/97مًسخ17107پیشي دعًتىامٍ شماسٌ 
 .استاوذاسی َمذان تشىیل ي مًاسد ریل مطشح ي اتخار تصمیم گشدیذ

 متشی ي تغییش واسبشی  اص فعای 12 متشی ي حزف معبش 16 متشی بٍ 18مبىی بشتملیل عشض معبش اص  شُشداسی َمذان09/05/96مًسخ 5928وامٍ شماسٌ : 1بىذ 
 با مساحت مله بش اساس سىذ 60/16سبض بٍ صىایع ي واسگاَی ي عمذٌ فشيشی ي اوباس مىطبك با يظع مًجًد بشابش طشح پیشىُادی بٍ  شماسٌ پالن ثبتی 

 . متشی جُاد مطشح شذ12 متش مشبع يالع دس خیابان اسان، 4793 متش مشبع ي مساحت بعذ اص تعشیط 50/5134
 متزی بالی 18 متزی مرالفت شس يممزر شس معبز بصًرت 16 بٍ 18 با تملیل عزض معبز اس 25/9/96مًظًع مطزح ي پیزي خلسٍ ومیتٍ فىی مًرخ : مصًبٍ 

 متزی  بٍ زلیل وشزیىی بٍ تماطع يرعایت مسائل تزافیىی مًافمت شس ي باتًخٍ بٍ ایىىٍ واربزی مله زر طزح مًصزا صىعتی است 12بماوس ي با حذف معبز 

ي  (71سال ) بصًرت تداری صىعتی يمته مىسرج زر سىس  یه باب گاراص می باشس17/12/70يبزابز پزياوٍ ساذتماوی  ارائٍ شسٌ تًسط شُززاری بٍ تارید 

صزفاً اس  (ياحس َای تداری )سایز مسارن  ارائٍ شسٌ با ابماء واربزی صىعتی مًافمت شسظمىاً با تًخٍ بٍ ایىىٍ گاراص بصًرت مدتمع میباشس زستزسی آن 

 .زاذل مدتمع می باشس

 يالع دس  شُشداسی َمذان مبىی بش تذلیك خط پشيطٌ طشح تفصیلی طشح ي تذيیه با يظع مًجًد بشابش طشح پیشىُادی20/08/96مًسخ 10613وامٍ شماسٌ  : 2بىذ 
 .شُشن مذسس وًچٍ فجش مطشح شذ

 متزی مالن عمل 12زر ظمه ظًابط معبز . مطزح يبا طزح پیشىُازی شُززاری با تًخٍ بٍ يظع مًخًز مًافمت گززیسمًظًع : مصًبٍ 

 .معبز مذوًر میباشس ي ظمىاًولیٍ مسائل حمًلی بٍ عُسٌ شُززاری می باشس

 متشی  ي ابماء واسبشی مسىًوی ي فعای سبض بشابش با يظع مًجًد مطابك با 6شُشداسی َمذان مبىی بش جابجای معبش 12/11/96مًسخ14027وامٍ شماسٌ : 3بىذ 
 .طشح پیشىُادی يالع دس  صذف ، جىب پاسن شمایك مطشح شذ

بزابز با يظع مًخًز  ي اصالح معبزطبك طزح  (پارن شمایك ) متزی ي ابماء واربزی فعای سبش 6مًظًع مطزح ي با خابدایی معبز : مصًبٍ 

 .پیشىُازی پیًست  مًافمت گززیس ظمىاً پاسرگًیی بٍ ولیٍ مسائل حمًلی بز عُسٌ شُززاری است

 شُشداسی َمذان مبىی بش اصالح خط پشيطٌ بش اساس يظع مًجًد با تًجٍ بٍ پیادٌ ساٌ شذن خیابان بًعلی بشابش طشح 20/01/97مًسخ 203وامٍ شماسٌ  : 4بىذ 
 .پیشىُادی مطشح شذ 

مًظًع مطزح ي با تًخٍ بٍ لشيم حفع بافت لسیمی ي بسوٍ ذیابان ي پیازٌ راٌ شسن ذیابان بًعلی با طزح پیشىُازی پیًست :مصًبٍ 

 .ظمىاً معبز مذوًر بٍ صًرت پیازٌ می باشس ي پاسرگًیی بٍ ولیٍ مسائل حمًلی بز عُسٌ شُززاری می باشس. مًافمت شس
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يالع 54944/49444/46828/10شُشداسی َمذان مبىی بش جابجایی یه ياحذ پاسویىگ تجاسی بٍ شماسٌ پالن ثبتی 24/11/96مًسخ 14536وامٍ شماسٌ  : 5بىذ 
 . متشمشبعمطشح شذ220دس بلًاس سوجبشان بٍ مساحت 

 شُززاری 15/2/97 مًرخ 110846/2مًظًع مطزح ي با خابدایی یه ياحس پارویىگ تداری مًافمت شس ي بزابز وامٍ شمارٌ :مصًبٍ 

 .َمسان پارویىگ خایگشیه زر محل پارویىگ طبماتی آلاخاوی بیه تامیه گززز

 متش مشبع طبك ومشٍ پیشىُادی ي حزف 99/49 شُشداسی َمذان مبىی احذاث ياحذ تجاسی دس طبمٍ َمىف با مساحت 12/11/96مًسخ 14063وامٍ شماسٌ : 6بىذ 
 . يالع دس خیابان َىشستان مطشح شذ2135/1یه ياحذ پاسویىگ بٍ شماسٌ پالن ثبتی بالیماوذٌ اص 

شُززاری َمسان (28/1/97 مًرخ151307/1بزابز وامٍ شمارٌ  )مًظًع مطزح ي با خابدایی یه ياحس پارویىگ بٍ محل پارویىگ ذاتًویٍ : مصًبٍ 

مصًبٍ مذوًر صزفاً بزای ساذتمان مًخًز می باشس يزر صًرت وًساسی ي صسير پزياوٍ ساذتماوی رعایت ولیٍ ظًابط ي ممزرات طزح . مًافمت شس

 .تفصیلی ي تامیه پارویىگ الشامی است

 .مبىی بش طشح پیشىُادی جُت وًسگیشپالن َای  شمالی مطشح شذ شُشداسی َمذان15/02/97مًسخ 1619وامٍ شماسٌ : 7بىذ 
مًظًع مطزح ي ممزر شس با تًخٍ بٍ اَمیت مًظًع يزر زست السام بًزن طزح خامع شُز َمسان ایه ظًابط زر بحث ظًابط ي ممزرات : مصًبٍ 

 .طزح خامع مًرز بزرسی لزار گیزز

 .ظًابط پیشىُادی امالن عادی دس سىًوتگاَُای غیش سسمی يالع دس محذيدٌ باص آفشیىی مطشح شذ: 8بىذ 
رعایت حس وصاب تفىیه بزای َزیه اس مىاطك باس آفزیىی (5بىس  ) 3/10/96مًظًع مطزح يپیزي مصًبٍ ومیسیًن مازٌ پىح شُزَمسان مًرخ : مصًبٍ 

 امىان پذیز ومی باشس السم بذوز است پالن َای 95مطابك ظًابط الشامی است ظمىاً َزگًوٍ تفىیه ذارج اس ظابطٍ بعس اس آذزیه عىس ًَایی سال 

 . اس رعایت حس وصاب تفىیه مستثىی َستىس95سیز حس وصاب  محصًربیه چىس پالن احساثی لسیمی لبل اس سال 

 . شُشداسی َمذان مبىی بش تغییش عشض معبش اص پىج متش بٍ سٍ متش يالع دس بلًاس استش جىب صذا ي سیما مطشح شذ30/09/96 مًسخ 12163وامٍ شماسٌ : 9بىذ 
با تًخٍ بٍ تعزیط سیاز ي معبز پیازٌ  ) متزی مًافمت شس 3 بٍ 5مًظًع مطزح ي با ذط پزيصٌ پیشىُازی شُززاری زر راستای تملیل عزض معبز اس : مصًبٍ 

 .ظمىاً پاسرگًیی بٍ ولیٍ مسائل حمًلی بز عُسٌ شُززاری می باشس (يظع مًخًز زر مداير پالن 

 MRI شُشداسی َمذان مبىی بش تغییش واسبشی اص فعای سبض ي معبش بٍ بُذاشتی دس ماوی جُت الحاق بٍ مشوض 13/11/95 مًسخ 13356وامٍ شماسٌ : 10بىذ 

 مترمربع و 41/872 و 90/1950 و 80/728 و 45/746  بٍ مساحت لبل اص تعشیط20161/1ي 10479/1ي10478/1ي 9956/1َمذان بٍ شماسٌ پالن ثبتی 

 .  يالع دس خیابان پشستاسمطشح شذ مترمربع812 و 1341 و 636 و 538مساحت ملک بعد از تعریض 
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 مذوًر MRI  با تًخٍ بٍ غیز اوتفاعی بًزن مًسسٍ ي ارائٍ ذسمات28/1/96 ي23/5/96 ي 21/12/95مًظًع مطزح ي پیزي مصًبٍ ومیتٍ فىی مًرخ : مصًبٍ 

 متزی مًافمت يولیٍ مًارز بزابز ظًابط 24بصًرت MRIلذا با طزح پیشىُازی با لحاظ معبز غزبی  (MRI ساذتمان ي تدُیشات )ي مغایزت يظع مًخًز 

 .  ي ممزرات طزح تفصیلی شُز َمسان عمل گززز ظمىاً پاسرگًیی بٍ ولیٍ مسائل حمًلی بز عُسٌ شُززاری است

 ومیسیًن مادٌ پىج يالع 11/05/1377 مصًبٍ مًسخ 13 شُشداسی َمذان مبىی بش ابماءطشح تفىیىی بش اساس بىذ 12/11/96 مًسخ 14028وامٍ شماسٌ : 11بىذ 
 .دس بلًاس اعتمادیٍ ششلی مطشح شذ

 معايوت امالن حمًلی ازارٌ ول مبىی بز ارائٍ آذزیه طزح تفىیىی ي  عسم 22/3/97 مًرخ 10483/97مًظًع مطزح ي با تًخٍ بٍ وامٍ شمارٌ : مصًبٍ 

 متزی حفع شًز ي خُت حفع حمًق ماله 4مغایزت آن با طزح تفصیلی ممزر شس بٍ لحاظ رعایت یىپارچگی سیمای خسارٌ ، عزض پیازٌ ري بٍ صًرت 

 اس سطح اشغال ي طًل مداس لبل اس تعزیط استفازٌ ومایس ي سایز پالن َای معبز بزابز ولیٍ 388/10/ 44915/35252/ 44690صز فاً پالن  ثبتی شمارٌ

 .  ظًابط ي ممزرات طزح تفصیلی عمل ومایىس

 


