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رئيييس سييا مان ميييراگ  رهى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 وت عمراوي استاودار : معاي

 

 

 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:

 

 

 

دس هحل دفتش هعاًٍت اهَس عوشاًی   21/03/96 هَسخ  96شْش ّوذاى دس سال  5هادُ  طشح تفصیلی جلسِ کویسیَى 20/03/96 هَسخ 9457پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ 
 اتخار تصوین گشدیذ.ٍ استاًذاسی ّوذاى تشکیل ٍ هَاسد ریل هطشح 

تغییش کاسبشی اص هبٌی بش  ،هتش هشبع 04/72با هساحت  111/18دس خصَص پالک ثبتی اسُ کل اد اهالک ٍ حقَقی   13/2/96 هَسخَ 4228/96ًاهِ شواسُ  : 1بٌذ 
 ، هطشح شذ.بلَاس اهام خویٌی سٍبشی شْشک شْیذ هذًی، ٍاقع دس هسکًَی بِ تجاسی

مًافمت شذ.  مطزح ي تا تغییز وارتزی اس مسىًوی تٍ تجاری تٍ دلیل ویاس مىطمٍ ي تىمیل وارتزی َای تجاری مسىه مُز مصًتٍ :

 )تمیٍ مًارد طثك ظًاتط ممزرات می تاشذ(
تغییش هبٌی بش  ،هتش هشبع 36/73با هساحت  10037/10194/1دس خصَص پالک ثبتی اداسُ کل  اهالک ٍ حقَقی 10/11/95هَسخ  48223/95: ًاهِ شواسُ  2بٌذ 

 هطشح شذ. کَی فشٌّگیاى، ٍاقع دس بْذاشتی بِ تاسیسات شْشی کاسبشی اص 
متز مزتغ مًافمت گزدیذ )جُت احذاث  73مطزح ي تا تغییز وارتزی اس تُذاشتی تٍ تاسیسات شُزی تٍ مساحت حذيد ٍ : مصًت

 پست(

طشح ساهاًذّی  هبٌی بشهتش هشبع،  6000با هساحت حذٍد  ٍ ... 344/14شْشداسی ّوذاى دس خصَص پالک ّای ثبتی 27/5/94هَسخ  6590: ًاهِ شواسُ  3بٌذ 
 ، هطشح شذ.( گشدشگشی-تفشیحیوع ) احذاث هجت آیت اهلل ًجفیاساضی بلَاس 

احذاث َتل تٍ  جُتگزدشگزی -مطزح ي در راستای ساماوذَی تلًار آیت ا... وجفی تا تغییز وارتزی اس مسىًوی تٍ تفزیحیمصًتٍ : 

ی پیًست امعاء شذٌ )طزح پیشىُاد. طزح پیشىُادی پیًست مًافمت گزدیذ طثكمتزمزتغ  54/691ي تجاری  76/3929میشان 

ظًاتط میزاث فزَىگی در خصًص َتل ي مجتمغ گزدشگزی الشامی است. ممزر شذ متماظی تذیُی است رػایت  تًسط ومیتٍ فىی(

حذاوثز ظزف مذت یىسال وسثت تٍ اخذ پزياوٍ ساختماوی الذام ومایذ ظمىا طزح مؼماری پس اس َماَىگی تا میزاث فزَىگی تٍ تاییذ 

 (ي امًر خیزیٍ ادارٌ ول ايلاف 14/12/95مًرخ  1173302)تا ػىایت تٍ وامٍ شمارٌ ومیتٍ فىی تزسذ. 

هتشی  6دسخَاست حزف هعبش  هبٌی بش هتشهشبع 167.18با هساحت  219/4 ثبتی شْشداسی ّوذاى دس خصَص پالک 26/09/94هَسخ  11653ًاهِ شواسُ :  4بٌذ 
 هطشح شذ. هتشی بختیاسی 12خیاباى بیي الٌْشیي، ٍاقع دس  ،تذٍیي هطابق طشح پیشٌْادیبِ دلیل هغایشت بیي ٍضع هَجَد ٍ طشح تفصیلی طشح ٍ 

 ( تا ػىایت تٍ ػذم يجًد مؼثز در يظغ مًجًد مًافمت گزدیذ.219/4مطزح ي تا حذف مؼثز اس ريی پالن مًردوظز)پالن ثثتی مصًتٍ : 

هتشهشبع پس اص  30/782ٍ قبل اص تعشیض هتشهشبع  43/977بِ هساحت  877الک ثبتی پدسخصَص شْشداسی ّوذاى  11/03/94 هَسخ 3212 : ًاهِ شواسُ 5بٌذ 
 خیاباى شْذاء ، کَچِ حاج خذاکشم، هطشح شذ.ٍاقع دس  )ابقاء کاسبشی هسکًَی( تغییش کاسبشی اص فضای سبض ٍپاسک بِ هسکًَی  هبٌی بشتعشیض 
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مسىًوی ي دارای حمًق مىتسثٍ تًدٌ ي مته سىذ تٍ صًرت یه تاب  مطزح ي تا تًجٍ تٍ ایىىٍ مله در طزح مزجان تٍ صًرت مصًتٍ :

 101وارتزی مسىًوی مًافمت گزدیذ. درآمذ واشی اس تًافمات تیه ماله ي شُزداری واشی اس اػمال مادٌ  تثثیتخاوٍ می تاشذ لذا تا 

 صزفا جُت تمله فعای سثش ي احذاث پارن َشیىٍ گزدد.

بِ  10/22افضایش استفاع هجتوع فشٌّگی ٍسصشی دسهاًی اهیشالوَهٌیي )ع(  اص هبٌی بش  اداسُ کل ساُ ٍ شْشساصی 6/3/96هَسخ  7680/96: ًاهِ شواسُ  6بٌذ 
 هطشح شذ. ،هتش هشبع 1300حذٍد بِ هساحت  حصاس اهام شْش ّوذاى )سکًَتگاُ غیش سسوی(ٍاقع دس   30/24

زَىگی،يرسشی،درماوی( در مىطمٍ سىًوتگاَُای غیز رسمی حصار مطزح ي تٍ جُت مطلًتیت اجزای ساسٌ ي وارتزی خاص)فمصًتٍ : 

مًافمت  30/24متز( تا رػایت تؼذاد طثمات طثك ظًاتط تا ارتفاع وُایی  20/2) وال  30/24تٍ  1/22امام تا افشایش ارتفاع اس 

 گزدیذ.

دسخَاست سفع هبٌی بش  ٍاقع دس جادُ چشیي ّوذاى فشٌّگیاى دسخَاست تعاًٍی هسکيشْشداسی ّوذاى دسخصَص  20/11/93 هَسخ 13457: ًاهِ شواسُ  7بٌذ 
 هطشح شذ.هغایشت بیي ٍضع هَجَد ٍ پشٍاًِ ّای صادسُ با طشح تفکیکی طشح ٍ تذٍیي هطابق طشح پیشٌْادی 

تا طزح متزی طثك طزح تفصیلی ممزر گزدیذ جُت اوطثاق طزح تفىیىی  18تا حفظ خط پزيصٌ ظلغ شمالی مؼثز مطزح ي مصًتٍ : 

تفصیلی میشان جاتجایی اظافٍ شذٌ تٍ مؼثز تٍ صًرت فعای سثش حاشیٍ خیاتان ظمه تامیه دستزسی سًارٌ لطؼات تفىیىی 

 طزاحی شًد. )طثك طزح پیشىُادی پیًست امعاء شذٌ اػعای ومیتٍ فىی( 
 هتشی( 12اصالحی هعبش ٍسٍدی سایت هسکي هْش اهام گل )هعبش  تاییذ ًقشِدسخصَص اداسُ کل  اهالک ٍ حقَقی  27/2/96هَسخ  6613/96: ًاهِ شواسُ  8بٌذ 

 هطشح شذ.

 متزی يريدی مسىه مُز تپٍ امام گل مًافمت گزدیذ. 12مطزح ي تا طزح یشىُادی پیًست  ي اصالح مؼثز مصًتٍ : 
تغییش کاسبشی اص هبٌی  هتش هشبع 75/365بِ هساحت  10981/9041/10 پالک ثبتی ّوذاى دسخصَص شْشداسی 4/11/95هَسخ  12931: ًاهِ شواسُ  9بٌذ 

هحاسبِ تعذاد پاسکیٌگ ّای هَسد ًیاص ٍاحذ تجاسی هطابق ٍ  هتش هشبع جْت احذاث یک ٍاحذ تجاسی 8/49هسکًَی بِ تجاسی دس طبقِ ّوکف بِ هساحت 
 هطشح شذ. ابتذای بلَاس عباس دٍساى –پشدیس ٍاقع دس  1394ضَابط سال 

 .ایىىٍ مله ساختٍ شذٌ است ي َمچىیه مًلؼیت وامىاسة مله تا مًظًع مخالفت شذ مطزح ي تا تًجٍ تٍمصًتٍ : 
هتشهشبع  هبٌی  48/825بِ هساحت   اصلی 175فشعی اص  587پالک ثبتیدسخصَص اداسُ کل  اهالک ٍ حقَقی  30/2/96هَسخ  6832/96: ًاهِ شواسُ  10بٌذ 

 شْیذ بْشتی هطشح شذ. بش تغییش کاسبشی اص فضای سبض بِ فشٌّگی ٍاقع دس شْشک
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متزمزتغ تٍ جُت احذاث فزَىگسزا ي تحًیل تٍ شُزداری مًافمت  48/825مطزح ي تا وارتزی فزَىگی در پارن تٍ میشان مصًتٍ : 

 گزدیذ.
شْشک اهیش ٍاقع دس اصالح شبکِ هعابش با تَجِ بِ ٍضع هَجَد ٍ پشٍاًِ ّای صادسُ  شْشداسی ّوذاى دسخصَص 24/01/95هَسخ  458: ًاهِ شواسُ  11بٌذ 

 هطشح شذ. کبیش,کَچِ شب بَ

ياوٍ َای صادرٌ تا طزح پیشىُادی پیًست )امعاء شذٌ مؼاتز تا تًجٍ تٍ يظغ مًجًد ي پزمطزح ي صزفا تا اصالح شثىٍ مصًتٍ : 

 تًسط اػعای ومیتٍ فىی( مًافمت گزدیذ. ظمىا ولیٍ مسائل حمًلی تٍ ػُذٌ شُزداری می تاشذ.  
ٍ  قبل اص تعشیض  هتشهشبع  86/503بِ هساحت  2/2381 پالک ثبتی باقیواًذُ شْشداسی ّوذاى دسخصَص 21/1/96هَسخ  371/11/10واسُ : ًاهِ ش 12بٌذ 

تغییش  بش هبٌی( هتشهشبع هسکًَی 99/185 –هتشهشبع پاسک ٍ فضای سبض  21/173-هتشهشبع دٍس بشگشداى 46/144) بعذ اص تعشیض هتشهشبع 99/185هساحت 
 هطشح شذ. خیاباى خَاجِ سشیذٍاقع دس  هتش هشبع بِ دلیل تعشیض صیاد 21/173اصفضای سبض بِ هسکًَی بِ هساحت کاسبشی 

اس  2/2381تؼزیط وًچٍ ي ادامٍ آن تا اوتُای مله مذوًر تٍ صًرت ديرتزگزدان ي تغییز وارتزی لسمتی اس پالن  مطزح ي تامصًتٍ : 

 .اتؼاد دير تزگزدان طثك ظًاتط مزتًطٍ می تاشذ(فعای سثش تٍ مسىًوی مًافمت گزدیذ )ظمىا 
هبٌی  هتشهشبع 198بِ هساحت  626ٍ  621ٍ  27692/421/10 پالک ثبتی شْشداسی ّوذاى دسخصَص 18/12/95هَسخ  11/10//14872: ًاهِ شواسُ  13بٌذ 
 جادُ فقیشُ هحَطِ آٍاکیاىٍاقع دس هتشی تقلیل یافتِ  11ِ هعبش هتشی با تَجِ بِ ایٌکِ دس ٍضع هَجَد ب 12احذاث بٌا پالک هزکَس بش اساس ضَابط هعبش بش 

 هطشح شذ.

متزی می تاشذ، ممزر  12مطزح ي تا تًجٍ تٍ ایىىٍ ػزض مؼثز در طزح تفصیلی طزح ي تذيیه ، طزح تفىیىی ي سىذ مالىیت مصًتٍ : 

 تزی احذاث تىا ومایذ.م 12تز اساس ظًاتط ارتفاػی مؼثز  626ي  621ي  27692/421/10گزدیذ پالن ثثتی 
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