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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 هحل دفتش هعاًٍت اهَس عوشاًی 16/02/97 هَسخ  97 شْش ّوذاى دس سال 5 جلسِ وویسیَى طشح تفصیلی هادُ 15/02/97 هَسخ 4546پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ 
 .استاًذاسی ّوذاى تشىیل ٍ هَاسد ریل هطشح ٍ اتخار تصوین گشدیذ

 ٍ 24/4/2300 شْشداسی ّوذاى دس خصَص دس خَاست ّتل آپاستواى خاتن هبٌی بش تغییش واسبشی پالن  ثبتی شواس29/06/95ُهَسخ 8033ًاهِ شواسُ : 1بٌذ 
ٍ طبمات -  2ٍ-1 دسصذ دس صیش صهیي 100 اص هسىًَی بِ ّتل جْت الحاق بِ ّتل خاتن ٍ احذاث بٌا با سطح اشغال 2/2659لسوتی اص پالن ثبتی شواسُ 

 صَستجلسِ هَسخ 3 پالن ّای الحالی ٍ هحاسبِ تعذاد پاسویٌگ ّای هَسد ًیاص لسوت الحالی طبك بٌذ 6تا 2 دسصذ دس طبمات  66ّوىف ٍ اٍل ٍ دٍم  ٍ 
 هتشی طبك ًمشِ پیشٌْادی  ٍ عذم طشاحی آساًسَس بشاًىاسدبش ٍ حزف دٍس بشگشداى اص 8ٍ45 ٍاحذپاسویٌگ ٍ احذاث پیش آهذگی دس هعابش 16 ٍ حزف 25/1/82

 . هتشی سوت فشٍشگاُ سفاُ ٍالع دس هیذاى فلسطیي وَچِ سلطاًی ، هطشح شذ8هعبش 
 اس مسکًوی بٍ َتل 2/2659 ي قسمتی اس پالک ثبتی شمارٌ 24/4/2300ثبتی شمارٌ  مًضًع مطزح ي با تغییز کاربزی پالک: مصًبٍ 

 جُت تامیه پارکیىگ می 2300/ 15/3 ي 19/2300ي َمچىیه پالک  ثبتی شمارٌ . جُت الحاق بٍ َتلمًافقت شد (جُاوگزدی)

ي -  2ي-1 درصد در سیز سمیه 100با احداث بىا با سطح اشغال . اس مسکًوی بٍ کاربزی پارکیىگ تغییز یافت باشد ي پالک مذکًر

ارتفاع بزابز   ).  درصد بٍ جُت معماری مطلًب مًافقت شد66طبقات َمکف ي ايل ي بزای طبقات ديم تا چُارم پالک َای الحاقی 

 طبقٍ ريی َمکف می باشد سایز مًارد بزابز  4 ساسمان میزاث فزَىگی 13/2/97 مًرخ 1284/972وقشٍ پیًست وامٍ شمارٌ 

 .ضمىاً بُزٌ بزداری اس َتل مىًط بٍ راٌ اوداسی پارکیىگ می باشد. ضًابط ي مقزرات عمل گزدد
 شْشداسی ّوذاى دس خصَص دس خَاست آلای هجتبی ّوایی ًیا هبٌی بش احذاث بٌا بایه طبمِ هاصاد بش ضَابط 28/12/96هَسخ 17602ًاهِ شواسُ  : 2بٌذ 

 هتش هشبع لبل اص تعشیض بِ پالن ثبتی    94/161 هتش هشبع بعذ اص تعشیض ٍ 67/123دس صهیٌی با هساحت   ( هتشی 10 طبمِ دس هجاٍست هعبش 5/5 )شْشساصی 
 .  ٍالع دس وَچِ هشىی هطشح شذ45/459/10 02

 . مطزح و ضمن مخالفت، مقزر شذ بزابز ضوابط و مقزرات عمل گزدد: مصوبه 

 شْشداسی ّوذاى دس خصَص دسخَاست خاًن شْیي خَاجات  هبٌی بش احذاث بٌابا تغییش استمشاس هله ٍ عذم سعایت 14/05/96 هَسخ 6166ًاهِ شواسُ  : 3بٌذ 
/ 12978 هتش طبك ًمشِ پیشٌْادی دس واسبشی باغ  با پالن ثبتی شواسُ 80/9 طبمِ با استفاع 5/2 هتش هشبع دس 150فاصلِ اص پالن هجاٍس با  سطح اشغال 

 . هتش هشبع ، هطشح شذ494 هتشی هیالد ، وَچِ صابش  بِ هساحت 18 ٍالع دس خیاباى استاداى ، 8190/10

 طبقه موافقت و 5/2 متز مزبع در 150مطزح و با احذاث بنا و تغییز استقزار ملک و عذم رعایت فاصله اس پالک مجاور با سطح اشغال : مصوبه 

این مصوبه به منشله تغییز کاربزی نمی باشذ پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بز عهذه شهزداری می . سایز موارد بزابز ضوابط صورت پذیزد 

 .باشذ


