
 

 

 027استاى ّوساى  کس  ازاضُ کل ضاُ ٍ شْطساظی

 ّوساىضتجلسِ کويسيَى ططح تفصيلي ) هازُ پٌج ( شْط صَ

 تاضيد جلسِ :

15/9/94 

 شواضُ ٍ تاضيد زعَتٌاهِ :

 14/9/94 مورخ 45593

 تاضيد بطضسي ًْايي زض کويتِ کاض

 پزيوذٌ َاي مًرديزستَض کاض جلسِ : 

 

 است.استانداري ابالغ گرديده  8/2/3659مورخ  8:64/623/83/59برابر نامه شماره 

 
 محل درج وام يامعا اععا كميسيًن طزح تفصيلي

 
 مذعًيه بذين حق راي :  

 استاوذار :  

 

 

رئيييس سيياسمان ميييزاگ  زَى ييي  

 يگزدش زي  :  

  رئيس ساسمان جُاد كشايرسي :  

 معايوت عمزاوي استاوذار : 

 

 

 شُزدار شُز  :   

 

 ومايىذٌ مُىذسيه مشاير :    

 :اٌ ي شُزساسيي مذيز كل ر دبيز كميسيًن

 

يت شُزسياسي ي معمياري ادارٌ كيل    مذيز رئيس شًراي شُز :

 راٌ ي شُزساسي:

 

 
 

زض هحل زفتط  15/9/94هَضخ  1394پاًعزّويي جلسِ کويسيَى هازُ پٌج ّوساى زض سال  14/9/94هَضخ  45593پيطٍ زعَتٌاهِ شواضُ 

 :هعاًٍت هحتطم اهَض عوطاًي استاًساضی ّوساى تشکيل ٍ هَاضز شيل هططح ٍ اتراش تصوين گطزيس

اصالح ذط پطٍغُ هحسٍزُ هيساى حصاض هطْطی  با تَجِ بِ ٍضع شْطزاضی ّوساى زض ذصَص  4/5/94هَضخ  5558: ًاهِ شواضُ 1بٌس 

 هططح شس: هطابق ططح پيشٌْازی ّای صازضُ هَجَز ٍ پطٍاًِ

)امعا شذٌ َاي صادرٌ با اصالح خط پزيصٌ بزابز طزح پيشىُادي شُزداري مصًبٍ: بزابز وظز كميتٍ  ىي با تًجٍ بٍ يظع مًجًد ي پزياوٍ

 ئل حقًقي مزتبط بٍ عُذٌ شُزداري َمذان باشذ.مًا قت ي مقزر شذ مسا پيًست(

ّای  شْطزاضی ّوساى زض ذصَص اصالح شکل ٌّسسي هعبط با تَجِ بِ ٍضع هَجَز ٍ پطٍاًِ 22/5/94هَضخ  6366: ًاهِ شواضُ 2بٌس 

 هتطی حقيقت هططح شس: 8هتطی زاًش  12ٍاقع زض استازاى  هطابق ططح پيشٌْازی صازضُ

َاي صادرٌ با طزح پيشىُادي شُزداري بزابز طزح پيًست مًا قت ي مقزر شذ  ىي با تًجٍ بٍ يظع مًجًد ي پزياوٍمصًبٍ: بزابز وظز كميتٍ  

 مسائل حقًقي بٍ عُذٌ شُزداري َمذان باشذ.

شْطزاضی ّوساى زض ذصَص ايجاز هعبط زض کاضبطی هسکًَي ٍ تجاضی با تَجِ بِ پطٍاًِ  15/5/94هَضخ 6157: ًاهِ شواضُ 3بٌس 

 ، اسٌاز هالکيت، ٍضع هَجَز ٍ صَضتجلسِ تفکيکي زض سٌَات گصشتِ ٍاقع زض اًتْای جاًباظاى ذياباى اهام ذويٌي هططح شس:صازضُ

گيزي معبز در يظع مًجًد با لحاظ معبز در كاربزي مسکًوي ي تجاري  مصًبٍ: مطزح ي بزابز وظز كميتٍ  ىي با تًجٍ بٍ پزياوٍ صادرٌ ي شکل

باشذ بذيُي است مسائل حقًقي مزتبط بٍ  ت شذ تًظيح ايه كٍ معبز مذكًر در حال حاظز ايجاد شذٌ ي مًجًد ميبزابز طزح پيًست مًا ق

 .)طزح پيًست بٍ امعاي اععا رسيذٌ است(باشذ عُذٌ شُزداري مي

قع زض ذياباى ٍا (کَچِ بيوِ )هتطی  12شْطزاضی ّوساى زض ذصَص اصالح ذط پطٍغُ هعبط  22/5/94هَضخ  6367: ًاهِ شواضُ 4بٌس 

 ّای صازضُ ٍ ٍضع هَجَز هطابق ططح پيشٌْازی هططح شس. بَعلي با تَجِ بِ پطٍاًِ

َاي صادرٌ ي عذم تغييز عزض معبز با اصالح خط پزيصٌ  گيزي معبز در يظع مًجًد ي پزياوٍ مصًبٍ: بزابز وظز كميتٍ  ىي با تًجٍ بٍ شکل

 ي مقزر شذ مسائل حقًقي بٍ عُذٌ شُزداري َمذان باشذ. مًا قت)طزح امعا شذٌ پيًست ( بزابز طزح پيشىُادي

هتطی جازُ کطهاًشاُ  85ٍاقع زض بط بلَاض  337/339/13شْطزاضی ّوساى زض ذصَص پالک ثبتي  1/4/94هَضخ  3984: ًاهِ شواضُ 5بٌس 

 هتطی هططح شس. 85هتط زض هجاٍضت هعبط  80/4هبٌي بط ايجاز يک زضب سَاضُ بِ عطض 

متزي مخالفت ي مقزر شذ بزابز  58متزي با دستزسي اس معبز  58ظز كميتٍ  ىي با تًجٍ بٍ قزارگيزي در مجايرت معبز شزياوي مصًبٍ:بزابز و

 ظًابط اقذام گزدد.
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ع شْطزاضی ّوساى زض ذصَص ابقاء هعبط هطابق ططح پيشٌْازی با تَجِ بِ هغايطت بيي ٍض 6/2/94هَضخ  1325: ًاهِ شواضُ 6بٌس 

 ّای صازضُ با ططح تفصيلي ططح ٍ تسٍيي ٍاقع زض شْطک شْيس بْشتي هيساى اللِ کَچِ سيوطغ هططح شس. هَجَز ٍ پطٍاًِ

َاي صادرٌ با طزح پيشىُادي شُزداري )طزح امعا شذٌ پيًست(  مصًبٍ: مطزح ي بزابز وظز كميتٍ  ىي با تًجٍ بٍ يظع مًجًد ي پزياوٍ

 مزتبط بٍ عُذٌ شُزداري َمذان باشذ.مًا قت ي مقزر شذ مسائل حقًقي 

 هتطی ٍضع هَجَز بِ زليل هغايطت با ططح تفصيلي 10شْطزاضی ّوساى زض ذصَص ابقاء هعبط  22/4/94هَضخ  5056: ًاهِ شواضُ 7بٌس 

 آهَظ هططح شس. ٍاقع زض شْطک فطٌّگياى هيساى زاًش ططح ٍ تسٍيي

متزي بزابز طزح پيشىُادي شُزداري )امعاء شذٌ  01گيزي معبز با ابقاء معبز  ي شکل مصًبٍ: بزابز وظز كميتٍ  ىي با تًجٍ بٍ يظع مًجًد

 تًسط اععاي كميتٍ  ىي( مًا قت ي مقزر شذ مسائل حقًقي مزتبط بٍ عُذٌ شُزداري َمذان باشذ.

ط تغييط کاضبطی اظ باغ بِ ٍاقع زض پطزيس هبٌي ب 46599شْطزاضی ّوساى زض ذصَص پالک ثبتي  21/6/94هَضخ  7553: ًاهِ شواضُ 8بٌس 

 بطابط ططح پيشٌْازی هططح شس. 2008ضستَضاى بِ هساحت 

با  َا مصًبٍ: مطزح ي بزابز وظز كميتٍ  ىي ي بٍ جُت لشيم حفع باغات ي درختان ي با تًجٍ بٍ با ت مسکًوي مًجًد ي لشيم تأميه پاركيىگ

 اقذام السم بٍ  عمل آيذ. 01ركيىگ مخالفت ي مقزر شذ بز اساس مصًبٍ مادٌ تجاري ي حذف پا احذاگ كاربزي َاي مطزح شذٌ اس جملٍ درخًاست

ٍاقع زض ذياباى شطيعتي کَچِ کبابياى هبٌي بط تغييط کاضبطی اظ  2863/2زض ذصَص پالک ثبتي  13/5/94هَضخ  6035: ًاهِ شواضُ 9بٌس 

 هتطهطبع هططح شس. 25هسکًَي بِ تجاضی زض طبقِ ّوکف بِ هساحت

با تًجٍ بٍ تعزيط ملک ي تأميه كامل پاركيىگ ي تجميع دي پالک با تغييز كاربزي اس مسکًوي بٍ تجاري در طبقٍ  ز وظز كميتٍ  ىيبزابمصًبٍ:

  مًارد طبق ظًابط رعايت گزدد. سايزمتزمزبع مًا قت ي مقزر شذ  58َمکف بٍ ميشان 

 


