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 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 24/08/95 مورخ  35383
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 9/4/4941مورخ  9494/94/49برابر نامه شماره 
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
 اي :  مدعًيه بدين حق ر

 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 :

 اٌ ي شهرسا ي:ر

 

 

 

ع  هحر  عتررو هوم  رر      26/08/95 هرت     95اررو مهرن   ع  لرم      5هررمع   طرو  نصیریل    جلسرش مهیسریت    24/08/95 موورخ   35383پیرو  عوتنامهرش ارهم      
  نخمذ نیهیم گوعین.   هت  وهو     لرم ن  ی مهن   نشکی    هت  ع ذی  هطو  

هررو هوبرع بورن        53/421هرو هوبع قبر     نورویو      58/453 بش هسمح  907تص پالک ثبر  اروع  ی مهن   ع خی 24/03/95هت    3533:  مهش اهم     1بان 
 هطو  ان.هرو هوبع  53/421 بش هسمح  پم میاگبش  آهت ا هبا  بو نغییو مم بوی     بلت   خت جش  این، متچش هو   ین، پش  مر  هوهونوویو   قع ع  

آموزشر  بره   از با تغییرر اراربر     11/1/20مورخ  52232/100/1 پرورش به شماره و آموزشتوجه به عدم نیاز موضوع مطرح و با مصًتٍ : 

 .موافقت شد 53/421مساحت پاراینگ به 
هرو هوبع بون     44/107قب     نوویو   هرو هوبع  144بش هسمح   4079/175/10پالک ثبر  ع خیتص اروع  ی مهن    7/11/94هت    13354:  مهش اهم    2بان 
هرو هوبع   حذف یک   حن پم میارگ برش    30/25هسمح  بش  مم بوی بش نجم ی نویینهبا  بو  خیمبم  جرمع،  ولین  بش هین   بوث   بش متچش یخچم ،  قع ع  یو نوو

 هطو  ان.صن ع  طبقمت مهکف    یو  هین    ، صن ع  جر    حن نجم ی    حن ث بام بم لطح  اغم  

متر مرتع ي الحاق تٍ پالک مجاير ي حذف  کذ     30/25عرض مصًب تٍ مساحت  ترری )فاقذ کارتری( مازاد تعییه کارتمصًتٍ : مؽرح ي تا 

 .ياحذ پارکیىگ جُت ياحذ تجاری ي احذاث تىا تا سؽح اشغال صذ در صذ در ؼثقات َمکف ي زکر زمیه ايل تا شراکػ فًق مًافقذت رردکذذ  

کل پالک ظًاتػ زمان درخًاست حاکم تاشذ )پارکیىگ جاکگسکه مل  وامثردٌ ؼی ظمىا مقرر رردکذ در صًرت درخًاست صذي پرياوٍ ترای 

 معرفی رردکذ( . 907شُرداری َمذان ياقع در خیاتان شرکعتی پشت َتل مرمر پالک ثثتی  23/3/95مًرخ  3499/11/10وامٍ شمارٌ 

هرو هوبع 15/232قب     نوویو   هرو هوبع  99/473بم هسمح   4/4172   5/4172ع  خیتص پالک ثبر   اروع  ی مهن   14/3/95هت    3056:  مهش اهم    3بان 
ع صن قب     نوویو ( بم نتجش بش نجهیع ع   65صن ع  صن بون    نوویو )هبا  بو  حن ث بام بم لطح  اغم   بلت   ممام  ، متچش لین حسن   وظ،  قع ع  بون    نوویو 

 هطو  ان.پالک   نوویو  یمع هلک 

یت ي سذاکٍ  في تا تًجٍ تٍ تعرکط زکاد ملذ  ي عذذا اشذر    15/2/92مصًتٍ کمیسیًن مادٌ پىج مًرخ  7پیري  تىذ ًظًع مؽرح ي مصًتٍ: م

اوذازی ي اکىکٍ سٍ ؼر  تٍ معثر محذيد می تاشذ ي تجمیع دي پالک لفا تا سؽح اشغال صذ در صذ مًافقت شذ )ظذمه رفذع اشذرافیت در    

السامذی مذی    تر اساس استقرار غالة ؼذرح تصصذیلی  حیاغ پالک َای مجاير در اظالع شرقی ي غرتی  رفع اشرافیت از ) پالک َای مجاير(

 (.تاشذ
هروی بم نتجش بش  ضع هتجتع   قع ع  حیم  حمج  12هروی بش  20جم همی    نغییو ووض هوبو    اروع  ی مهن   ع خیتص  17/11/94هت    13719:  مهش اهم   4بان 

 هطو  ان. اهسول 

 28/06/95مذذًرخ  7952/11/10رای ترافیذذ  اسذذتان )ؼذذی وامذذٍ شذذمارٌ  تاکیذکذذٍ شذذً: مًظذذًع مؽذذرح ي تذذا عىاکذذت تذذٍ  مصذذًتٍ

متذری تذا تًجذٍ تذٍ يظذع مًجذًد يعثذًر تاسیسذات از معثذر           14متذری تذٍ    20شُرداری َمذان( تا جا وماکی ي تغییر عذرض معثذر از   

 مًافقت رردکذ. )امعا شذٌ کمیتٍ فىی( مفکًر لفا تا ؼرح پیشىُادی پیًست
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بون     هروهوبع 75/139قب     نوویو   هسمح   هروهوبع 45/184 بم هسمح   867اروع  ی مهن   ع  خیتص پالک ثبر   09/06/94هت    7071:  مهش اهم    5بان 
 هطو  ان.   ملیش طبقمت،ع خت ل   تز یش بام بم لطح  اغم  صن ع صن عهبا  بو  خیمبم  هیو  ع  وشق  جاب لم هم  بت سنوویو   قع ع  

 .اشغال صذ درصذ مخالصت رردکذ سؽحافساکش تىا تا مؽرح ي تا تقاظای مصًتٍ:  
  قع ع  متی  لرمع   هبا  بو نغییو مرم بوی      1112/10هنیوی   هالک   حقتق   ع    م  ع خیتص پالک ثبر   14/04/1395هت    16288/95:  مهش اهم    6بان 

 هطو  ان.تضمی لبز بش هسکت   

 مصًتٍ : مؽرح  ي تا تًجٍ تٍ حصظ فعای سثس محلٍ ای تا مًظًع تغییر کارتری مخالصت رردکذ.
هبا  بو  آ  ع اوق خیمبم  هرو هوبع   قع ع   77/426بش هسمح   48763/10ع خیتص پالک ثبر  اروع  ی مهن    10/03/95هت    2827/11/10:  مهش اهم    7بان 
 هطو  ان. ممی اهمل  ذف عیت    ت گیو پالکح

ي تا تًجٍ تٍ لذسيا وذًرریری مؽلذًب جُذت پذالک َذای شذمالی تذا تثذذکل دکذًار وذًر ریذر ي اسذتصادٌ از جذذارٌ َذای                مؽرح مصًتٍ : 

دکذًار َمسذاکٍ( تذا عذذا مشذرفیت اسذتصادٌ از مصذالح         تذا ریر مشذترک وذًر   ظذلع  3/1ٍ عرض حذذاکرر  وًررفر ي مات تٍ جای دکًار )ت

 تری عمًمی( .رًُکٍ مىاسة )پس از رعاکت مقررات ملی ساختمان( مًافقت شذ )تا تًجٍ تٍ َمجًاری تا کااکمه ي مقايا ي ت
بون  هروهوبع 62/492قب     نوویو   هسمح  هرو هوبع  1/567بم هسمح   1/302اروع  ی مهن   ع  خیتص پالک ثبر   13/02/95هت    1384:  مهش اهم    8بان 

 هطو  ان. نغییو  لرقو      اهمل  بش غوب هبا  بو  نخر  خیمبم ع    قع    نوویو 

)ؼثذ  وامذٍ شذمارٌ     تذکُی است کىتذرل رفذع اشذرافیت    شذ. تغییر استقرار از شمالی تٍ غرتی ي رفع اشرافیت مًافقتمصًتٍ: مؽرح ي تا 

اتػ ارتصاعی میراث فرَىگذی تذا   ی تٍ عُذٌ شُرداری می تاشذ. ظًققًحي کلیٍ مساکل  شُرداری َمذان( 18/8/95مًرخ  1015/11/10

 . سازمان میراث فرَىگی صىاکع دستی ي رردشگری السامی است 06/08/93ًرخ م 146/932-7674عىاکت تٍ وامٍ شمارٌ 

 

 

 

 

 
 


