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 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
 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 :    

 :ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي ميسيًندبير ك

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 
 

دس هَسخ  94ضاًضدّویي جلسِ وویسیَى هادُ پٌج ضْش ّوذاى دس سال  29/9/94هَسخ  48285پیشٍ دعَتٌاهِ ضواسُ     

 دس هحل دفتش هعاًٍت هحتشم اهَس عوشاًی استاًذاسی ّوذاى تطىیل ٍ هَاسد ریل هطشح ٍ اتخار تصوین گشدیذ. 29/9/94

ٍالع دس بلَاس هطْشی هبٌی بش  6864/135/9ى دس خصَظ پالن ثبتی ضْشداسی ّوذا 25/5/94هَسخ  6455: ًاهِ ضواسُ 1بٌذ 

 100دسصذ ٍ احذاث بٌا بِ هیضاى  85تغییش واسبشی اص هسىًَی بِ بْذاضتی دسهاًی جْت احذاث دی ولیٌیه با سطح اضغال 

 ضذ.هتش هشبع بعذ اص تعشیط هطشح  2/245هتش هشبع لبل اص تعشیط ٍ  256دسصذ طَل ظلع غشبی ٍ بِ هساحت 

هصَبِ: بشابش ًظش وویتِ فٌی با تَجِ بِ ًیاص هٌطمِ بِ واسبشی دسهاًی با تغییش واسبشی اص هسىًَی بِ دسهاًی بِ هساحت حذٍد 

دسصذ طَل ظلع  100دسصذ ٍ احذاث بٌا بِ هیضاى  85هتشهشبع بعذ اص تعشیط جْت احذاث دی ولیٌیه با سطح اضغال   2/245

 غشبی هَافمت ضذ.

هتشی با تَجِ بِ ٍظع هَجَد ٍ  12ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ اصالح خط پشٍطُ هعبش  28/5/94هَسخ  6645واسُ : ًاهِ ض2بٌذ 

 هطشح ضذ. گلباًگّای صادسُ بشابش طشح پیطٌْادی ٍالع دس ضىشیِ وَچِ  پشٍاًِ

با طشح پیطٌْادی ضْشداسی با  دس طشح هَطدا  هصَبِ: بشابش ًظش وویتِ فٌی ٍ با تَجِ بِ بشسسی اععای وویتِ فٌی ٍ صذٍس پشٍاًِ

 تَجِ بِ حمَق هىتسبِ )بشابش طشح پیَست( هَافمت ٍ همشس ضذ هسائل حمَلی هشتبط بِ عْذُ ضْشداسی ّوذاى باضذ.

هبٌی بش تغییش واسبشی اص  9661هذیشیت اهالن ٍ حمَلی دس خصَظ پالن ثبتی  21/4/94هَسخ  18631/94: ًاهِ ضواسُ 3بٌذ 

 هتشهشبع ٍالع دس ضْشن فشٌّگیاى هطشح ضذ. 546هساحت تجاسی بِ آهَصضی بِ 

هتشهشبع  اص تجاسی بِ آهَصضی  546هصَبِ: بشابش ًظش وویتِ فٌی بِ دلیل ًیاص هٌطمِ بِ واسبشی آهَصضی با تغییش واسبشی حذٍد 

 هَافمت ضذ. 

اًتظاهی بِ هساحت حذٍد  دس خصَظ تغییش واسبشی اص هسىًَی بِ اداسی 18/7/94هَسخ  34201/94: ًاهِ ضواسُ 4بٌذ 

 تش اص هیذاى وبَتش هطشح ضذ. هتشهشبع ٍالع دس ضْشن ضْیذ هذًی پاییي942
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 942هصَبِ: بشابش ًظش وویتِ فٌی با تَجِ بِ ًیاص هٌطمِ بِ واسبشی اًتظاهی با تغییش واسبشی اص هسىًَی بِ اًتظاهی بِ هساحت 

 هتشهشبع جْت احذاث والًتشی هَافمت ضذ.

ٍالع دس ٌّشستاى هبٌی بش  21266/1078/10ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ پالن ثبتی  9/6/94هَسخ  7073ضواسُ : ًاهِ 5بٌذ 

 استمشاس دٍگاًِ بشابش طشح پیطٌْادی هطشح ضذ.

 80ّای هجاٍس، با استمشاس دٍگاًِ با سطح اضغال  پالن اصاًذاصی ٍ سفع اضشافیت  هصَبِ: بِ دلیل ضىل خاظ صهیي ٍ عذم سایِ

 صیشصهیي بِ جْت تأهیي پاسویٌگ هَافمت ضذ. دسصذ دس

ٍالع دس بلَاس اهام خویٌی هبٌی بش  3959/18ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ پالن ثبتی  22/4/94هَسخ  5055: ًاهِ ضواسُ 6بٌذ 

عشیط هتش هشبع بعذ اص ت 731هتش هشبع لبل اص تعشیط ٍ  765اداسی( بِ هساحت  –تغییش واسبشی اص هسىًَی بِ هختلط )تجاسی 

 هطشح ضذ.

ّای هسىًَی )اهام ٍ اهیذ اوباتاى( ٍ داضتي  هصَبِ: بشابش ًظش وویتِ فٌی با تَجِ بِ ًیاص هٌطمِ بِ واسبشی تجاسی ٍ تشاون هجتوع

 24/680بِ هساحت حذٍد   اداسی( –هعبش دٍم ٍ دستشسی پاسویٌگ اص هعبش هجاٍس با تغییش واسبشی اص هسىًَی بِ هختلط )تجاسی 

 عذ اص تعشیط هَافمت ضذ.هتشهشبع ب

ٍ  5348ٍ  5349ٍ  5350ٍ  5351ٍ  5352ّای ثبتی  دس خصَظ پالن 17/5/94هَسخ  628/11/10:  ًاهِ ضواسُ 7بٌذ 

 ٍالع دس سش پل یخچال وَچِ اسذیاس هبٌی بش تغییش واسبشی اص پاسویٌگ بِ هسىًَی هطشح ضذ. 2/1/5320

ی اععای وویتِ فٌی ٍ عشض ون هعبش ٍ ًضدیىی بِ پاسویٌگ عوَهی آلاجاًی بیه ٍ هصَبِ: بشابش ًظش وویتِ فٌی با تَجِ بِ بشسس

ضَسای هحتشم اسالهی ضْش ّوذاى با ابماء واسبشی بِ صَست هسىًَی  20/4/94هَسخ  361844/6/70ّوچٌیي ًاهِ ضواسُ 

) بِ  2/1/5320ص تعشیط( ٍ هتش هشبع بعذ ا 27/120هتش هشبع لبل اص تعشیط ٍ  151) بِ هساحت  1/5320ّای ثبتی  پالن

 75/289هتش هشبع لبل اص تعشیط ٍ  296) بِ هساحت  5348بعذ اص تعشیط( ٍ  14/105هتش هشبع لبل اص تعشیط ٍ  145هساحت 

 161) بِ هساحت  5351هتش هشبع( ٍ  238) بِ هساحت  5350هتش هشبع ( ٍ  239) بِ هساحت  5349هتش هشبع بعذ اص تعشیط( ٍ 
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هتش هشبع بعذ اص تعشیط( هَافمت ضذ. بذیْی است  9/30هتش هشبع لبل اص تعشیط ٍ  37/163) بِ هساحت  5352هتش هشبع ( ٍ 

 باضذ. هسائل حمَلی هشتبط بِ عْذُ ضْشداسی ّوذاى هی

ٍالع دس بلَاس اعتوادیِ بِ  46533/9205/10ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ پالن ثبتی  14/4/94هَسخ  4706: ًاهِ ضواسُ 8بٌذ 

هتشهشبع ٍ حزف یه ٍاحذ پاسویٌگ  5/25هتش هشبع هبٌی بش تغییش واسبشی اص هسىًَی بِ تجاسی بِ هساحت  248حت ول هسا

 هطشح ضذ.

ایي وِ دس طشح تفصیلی واسبشی تجاسی تعشیف ضذُ ٍ با تَجِ بِ ًیاص  هصَبِ: بشابش ًظش وویتِ فٌی با تَجِ بِ سابمِ تجاسی ٍ

هتشهشبع سابمِ تجاسی ٍ حزف یه ٍاحذ  14هتشهشبع بِ اظافِ  5/11هٌطمِ بِ واسبشی تجاسی با افضایص هساحت تجاسی بِ هیضاى 

ّای عوَهی  احذاث پاسویٌگ هَافمت ٍ همشس ضذ عَایذ حاصلِ اص حزف پاسویٌگ دسهتش هشبع  5/25بِ هساحت ول  پاسویٌگ 

 تَسط ضْشداسی ّضیٌِ گشدد.

ٍالع دس خیاباى اسان هبٌی بش اسائِ طشح پیطٌْادی ٍ  864/17/16دس خصَظ پالن ثبتی   3/5/94هَسخ  5527: ًاهِ ضواسُ 9بٌذ 

 هتشی هطشح ضذ. 24تعییي تىلیف هعبش 

 12هتشی بِ  24وَس تَسط ضْشداسی با تملیل عشض هعبش اص هصَبِ: بِ دلیل تشافیه ون هحَس هزوَس ٍ عذم اهىاى توله هله هز

هتشی دیگشی  12یابذ هعبش  هتشی وِ تملیل هی 24هتشی طبك طشح پیطٌْادی هَافمت ضذ )تَظیح ایي وِ دسهجاٍست هعبش 

 ٍجَد داسد.(

لع دس خیاباى هیشصادُ ٍا 1273ٍ  1274ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ پالن ثبتی  21/4/94هَسخ  499/11/10: ًاهِ ضواسُ 10بٌذ 

هتشهشبع دس طبمِ ّوىف  5/49هتش هشبع هبٌی بش تغییش واسبشی اص هسىًَی بِ تجاسی بِ هساحت  47/141عطمی بِ هساحت ول 

 ٍ حزف یه ٍاحذ پاسویٌگ هطشح ضذ.
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س ضذ پس اص اخز هصَبِ: بشابش ًظش وویتِ فٌی بِ دلیل سعایت هسائل تشافیىی ٍ لضٍم سعایت تعشیط بش اساس طشح تفصیلی همش

تشیي هحل )پطت ّتل هشهش  عشی اص هاله هبٌی بش سعایت تعشیط ٍ تأهیي یه ٍاحذ پاسویٌگ تَسط ضْشداسی دس ًضدیهتعْذ هح

 هتشهشبع دس طبمِ ّوىف هَافمت ضذ. 5/49ایجاد واسبشی تجاسی بِ هساحت  با(

سیٌا خیاباى  ٍالع دس چْاسساُ ابي 10782/10ثبتی  ضْشداسی  ّوذاى دس خصَظ پالن 11/6/94هَسخ  7142: ًاهِ ضواسُ 11بٌذ 

 هتشهشبع سابمِ تجاسی هطشح ضذ. 34/16هتشهشبع هاصاد بش  44/33گلضاس هبٌی بش افضایص هساحت تجاسی بِ هیضاى 

ٍ ّا  دسصذ دس طبمِ ّوىف بِ جْت تأهیي پاسویٌگ 100هصَبِ: بشابش ًظش وویتِ فٌی با تَجِ بِ سابمِ تجاسی با سطح اضغال 

ظوي سعایت حمَق ّوسایگی هَافمت  هتش هشبع( 34/16)  هتشهشبع هاصاد بش سابمِ تجاسی 44/33افضایص هساحت تجاسی بِ هیضاى 

 ّا بشابشظَابط تأهیي ضَد  ٍ همشس ضذ پاسویٌگ

 8بِ  10دس خصَظ اسائِ طشح پیطٌْادی ضْشداسی هبٌی بش واّص عشض هعبش اص  14/4/94هَسخ  4704: ًاهِ ضواسُ 12بٌذ 

 هتشی ٍالع دس خیاباى هیشصادُ عطمی بي بست صفذس هطشح ضذ. 10هتشی ٍ استفادُ اص ظَابط هعبش 

ّایی وِ دس ٍسط ٍ  ّای صادسُ ٍ با عٌایت بِ واّص تعشیط ٍ اهىاى ساخت جْت پالن هصَبِ: با تَجِ بِ ٍظع هَجَد ٍ پشٍاًِ

طبمِ( هَافمت ضذ  5/4هتشی ) 10هتشی با ظَابط استفاعی هعبش  8 بِ 10اًذ با واّص عشض هعبش اص  هابیي دٍ هعبش لشاس گشفتِ

)بشابش طشح اهعاء ضذُ پیَست با سعایت دٍسبشگشداى تشسین ضذ( بذیْی است هسائل حمَلی هشتبط بِ عْذُ ضْشداسی ّوذاى 

    3/10س.باضذ. هی

 420اص فعای سبض بِ هسىًَی بِ هساحت ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ تغییش واسبشی  18/4/94هَسخ  4589ًاهِ ضواسُ  -13بٌذ 

ٍالع دس خیاباى هْذیِ خیاباى حمگَیاى  1048/1هتش هشبع بعذ اص تعشیط دس پالن ثبتی  17/302هتش هشبع لبل اص تعشیط ٍ حذٍد 

 هطشح ضذ.
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هشبع اص فعای سبض  هتش 17/302هصَبِ: با تَجِ بِ پشٍاًِ صادسُ ٍ ایٌىِ دس طشح جاهع هشجاى هسىًَی هی باضذ با تغییش واسبشی 

 17/302بِ هسىًَی هَافمت ضذ ٍ همشس ضذ ضْشداسی ) هعادل اسصش سیالی( تغییش واسبشی اص فعای سبض بِ هسىًَی وِ دس حذٍد 

 سا توله ٍ آصاد ساصی ًوایذ.   83/1ّىتاسی، پالن ثبتی  48هتش هشبع هی باضذ  اص پاسن 

 

 


