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 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

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

در هحل دفتر هؼاًٍت اهَر ػوراًی استاًذاری   15/12/95 هَرخ  95شْر ّوذاى در سال  5هادُ  طرح تفصیلی جلسِ کویسیَى 14/12/95 مورخ 44855پیرٍ دػَتٌاهِ شوارُ 

 اتخار تصوین گردیذ.ٍ ّوذاى تشکیل ٍ هَارد ریل هطرح 

، درهاًی –تغییر کارتری از آهَزشی تِ تْذاشتی هثٌی تر  هتر هرتغ 250تا هساحت  143صَص پالک ثثتی شْرداری ّوذاى در خ 26/8/95 هَرخ َ 10488ًاهِ شوارُ  : 1تٌذ 
 ، هطرح شذ.پشت پاسگاُ اًتظاهی –هیذاى شاّذ ، ٍاقغ در  پایگاُ تْذاشتیجْت احذاث 

کِ قثال تخطی اس سهیي هذکَر اس آهَسضی تِ ٍ تا تَجِ تِ ایٌ هَظَع هؽزح ٍ تا تَجِ تِ ًیاسّای هٌؽقِ تِ کارتزی تْذاضتی درهاًیهصَتِ : 

س کارتزی اًتظاهی تغییز یافتِ ٍ ًیش تا تَجِ تِ صَرتجلسِ فی هاتیي ادارُ کل آهَسش پزٍرش هثٌی تز احذاث کارتزی تْذاضتی در قسوتْایی ا

  .آهَسضی تِ تْذاضتی ٍ درهاًی هَافقت گزدیذاس هتز هزتغ  250ضْز ّوذاى تذٍى ًیاس تِ استؼالم کتثی اس آهَسش ٍ پزٍرش لذا تا تغییز کارتزی 
تغییر کارتری از ، هثٌی تر هتری ػقیل 12 -هٌَچْریٍاقغ در هتر هرتغ،  200تِ هساحت  زهیٌیخصَص در  شْرداری ّوذاى 26/8/95هَرخ  10487: ًاهِ شوارُ  2تٌذ 

 ، هطرح شذ.ت درهاىهتر هرتغ جْت احذاث هرکس تْذاش 400درهاًی تِ هساحت  –پارکیٌگ تِ تْذاشتی 

 400 هساحت حذٍدهَظَع هؽزح ٍ تا تَجِ تِ ًیاس هٌؽقِ تِ کارتزی تْذاضتی درهاًی تا تغییزکارتزی اس پارکیٌگ تِ تْذاضتی درهاًی تِ  هصَتِ :

 هقزرات ػول ضَد .هتزهزتغ هَافقت گزدیذ. ظوٌا سؽح اضغال تزاتز ظَاتػ ادارُ تْذاضت ٍ درهاى ٍ سایز هَارد ٍ احذاث تٌا تزاتز ظَاتػ ٍ

هتری رضَاى  12کَی در ٍاقغ  هترهرتغ  87/170 تِ هساحت 729/175درخصَص پالک ثثتی ادارُ کل  اهالک ٍ حقَقی  01/12/95هَرخ  50949/95ًاهِ شوارُ :  3تٌذ 
 ، هطرح شذ.تغییر کارتری از تجاری تِ تْذاشتی جْت احذاث هرکس تْذاشت درهاى، هثٌی تر )شَریي(

هزتغ جْت احذاث پایگاُ سالهت ٍ هزکش تْذاضت تا تَجِ تِ هتز 87/170اس تجاری تِ تْذاضتی تِ هساحت ؽزح ٍ تا تغییز کارتزی ههصَتِ : 

 ظزٍرت ٍ ًیاس در هٌؽقِ هَافقت ضذ.

 هتر هرتغ 67/341 حذٍد تا هساحت 507/19ٍ  701/89/19ٍ  746/89/19 ثثتی ّای شْرداری ّوذاى در خصَص پالک  2/8/95هَرخ  10241/11/10ًاهِ شوارُ :  4تٌذ 
 هطرح شذ.، خیاتاى جاًثازاىٍاقغ در  ، هتر 10/6هترهرتغ ٍ تِ ارتفاع  69/136احذاث تٌا تا سطح اشغال صذدرصذ در یک طثقِ تجاری ) ّوکف ( تِ هساحت هثٌی تر 

 10/6صزفا تا یک ؼثقِ تجاری )یک ٍاحذ تجاری( ارتفاع هَظَع هؽزح ٍ تا تَجِ تِ استقزار غالة پالک ّای هجاٍر در خیاتاى جاًثاساى هصَتِ : 

حقَقی هزتثػ تِ ػْذُ ضْزداری تذیْی است هسائل  .% هَافقت ضذ. ظوٌا سایز هَارد ؼثق ظَاتػ ٍ هقزرات ػول ضَد100هتز تا سؽح اضغال 

 (ساختواى ًْایتا در یک ؼثقِ احذاث گزدد.)هی تاضذ. 
تِ  هسکًَیتغییر کارتری از هثٌی تر  هتر هرتغ 86/72 تِ هساحت  383/10پالک ثثتی درخصَص ادارُ کل  اهالک ٍ حقَقی  24/11/95 هَرخ  50270/95 : ًاهِ شوارُ 5تٌذ 

 هطرح شذ. جٌة پارک، –تلَار اػتوادیِ  ٍاقغ در تجاری

 هخالفت ضذ. هسکًَی تِ تجاریهَظَع هؽزح ٍ تا تغییز کارتزی اس : هصَتِ 
هثٌی تر  هتر هرتغ تؼذاز تؼریض 43/42قثل از تؼریض ٍ  هتر هرتغ 71/136 تا هساحت  5472در خصَص پالک ثثتی شْرداری ّوذاى  29/1/95رخ هَ 611: ًاهِ شوارُ  6تٌذ 

 هطرح شذ. هحَطِ آقاجاًی تیگ –تلَار هذًی ، ٍاقغ در هتر هرتغ 43/42تغییر کارتری از هسکًَی تِ هختلط تِ هساحت 
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تا ػٌایت تِ تؼزیط سیاد هلک ظوٌا  .ضذهتزهزتغ هَافقت  43/42هؽزح ٍ تا درخَاست تغییز کارتزی اس هسکًَی تِ هختلػ تِ هساحت هصَتِ : 

 یک ٍاحذ هسکًَی تصَرت در هحل پارکیٌگ آقاجاًی تیگ پیص تیٌی ضَد )یک ٍاحذ تجاری یک ٍاحذپارکیٌگ جایگشیي ٍاحذ  2 هقزر ضذ

 تاییذ کویتِ سیوا ٍ هٌظز تزسذ(دٍتلکس( . )ؼزح هؼواری تِ 

طثقِ تٌا در  5/6احذاث ، هثٌی تر خیاتاى تختیاری –پل کوال آتاد ٍاقغ در  5281/10درخصَص پالک ثثتی شْرداری ّوذاى  10/12/1394هَرخ  14699: ًاهِ شوارُ  7تٌذ 
 هطرح شذ.هترهرتغ  190هتری در زهیي تا هساحت  12هجاٍرت هؼثر 

تَظیح ایٌکِ اهالک هجاٍر  ضذهتز هزتغ هَافقت  190هتزی ٍ سهیي تا هساحت  12ؼثقِ در هجاٍرت هؼثز  5/6ٍ تا احذاث هَظَع هؽزح هصَتِ : 

 ؼثقِ هی تاضذ. تذیْی است هسائل حقَقی تِ ػْذُ ضْزداری هی تاضذ. 5/6پالک هذکَر دارای 
 هطرح شذ.شْرک شْیذ تْشتی   Hهؼثر تلَک اصالح خصَص  درادارُ کل  اهالک ٍ حقَقی  24/8/95هَرخ  38330/95: ًاهِ شوارُ  8تٌذ 

ٍ تا تَجِ تِ استؼالم صَرت گزفتِ اس آب ٍ فاظالب ؼی ًاهِ ضوارُ  27/11/95هصَتِ کویسیَى هادُ پٌج هَرخ  5پیزٍ تٌذ هصَتِ: 

هتز( ٍ رفَص ٍسػ تِ  12هؼثز  هتزی )اس آکس 24تا ؼزح پیطٌْادی پیَست هَافقت گزدیذ. ظوٌا ػزض هؼثز  6/10/95هَرخ  17341/50/100

  )ؼزح پیطٌْادی کِ تِ تصَیة کویتِ فٌی رسیذُ است(. صَرت فعای سثش جْت رػایت حزین خؽَغ اًتقال آب هی تاضذ.
ستقرار تراتر ًقشِ هؼواری تغییر ا، هثٌی تر  هتری هیالد 18استاداى ، ٍاقغ در  50901/10شْرداری ّوذاى درخصَص پالک ثثتی  29/4/94هَرخ  5308: ًاهِ شوارُ  9تٌذ 

 هطرح شذ. پیشٌْادی )احذاث تٌا در ضلغ شرقی هلک (

 هؽزح ٍ تا تغییز استقزار تزاتز ًقطِ هؼواری پیطٌْادی ) احذاث تٌا در ظلغ ضزقی هلک ( هَافقت ضذ.تِ : هصَ
درصذ ) تا 70احذاث تٌا تا سطح اشغال ، هثٌی تر پردیس ، کَچِ گلسار ٍاقغ در 55444/10شْرداری ّوذاى درخصَص پالک ثثتی   2/8/95هَرخ 9374: ًاهِ شوارُ  10تٌذ 

 هطرح شذ.درصذ  73احتساب راُ پلِ ٍ آساًسَر ( ٍ ػذم رػایت طَل هجاز تِ هیساى 

 هؽزح ٍ تا هَظَع هخالفت ضذ.هصَتِ : 
 

 
 


