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 استانداري ابالغ گرديده است. 41/7/4653مورخ  44444/643/44/59برابر نامه شماره 
 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 :    

 :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 هعاًٍت اهَر   25/04/96 هَرخ  96شْر ّوذاى در سال  5هادُ  طرح تفصیلی جلسِ کویسیَى 24/04/96 هَرخ 14532پیرٍ دعَتٌاهِ شوارُ 
 تصوین گردیذ. اتخارٍ عوراًی استاًذاری ّوذاى تشکیل ٍ هَارد ریل هطرح 

تغییر هبٌی بر  ،هتر هربع 1914 هساحت  ِب10401ٍ 10402ٍ  28781ثبتی در خصَص پالک  شْرداری ّوذاى 25/04/96 هَرخَ 5204ًاهِ شوارُ : 1بٌذ 
 هطرح شذ. هتری پرستار 18ٍی پارک هردم، ررٍب، ٍاقع در اداری بِهسکًَی کاربری از 

 ًاهِ هتز هزبع هَافمت گزدید. در خصَص جشئیات طزح طی 1914با تغییز واربزی اس هسىًَی بِ اداری بِ هساحت هطزح ٍ  هصَبِ :

 شْزداری ّوداى پس اس بزرسی در وویتِ وار شٌاسی در جلسِ آتی هطزح گزدد. 25/04/96هَرخ  5204شوارُ 
 هتر هربع 40/189  ٍ قبل از تعریض ،هتر هربع 73/194 هساحت ِب 1009/1 ثبتی در خصَص پالک شْرداری ّوذاى 31/02/96هَرخ  2680: ًاهِ شوارُ  2بٌذ 

احذاث بٌا در طبقِ  -درصذ با تَجِ بِ استقرار در حرین ادارُ اطالعات 80احذاث بٌا با سطح اشغال  –هبٌی بر احذاث یک طبقِ هازاد بر ارتفاع هجاز  تعریض بعذ از
 هطرح شذ.ٍاقع در خیاباى شکریِ ّوکف با سطح اشغال صذ درصذ  جْت ایجاد یک ٍاحذ هسکًَی 

بِ لزار گیزی هله در حزین ادارُ   عٌایت بِ تعزیض هله ٍ لزار گیزی در همابل هحَطِ ٍاس طزفی با عٌایت هطزح ٍ با هصَبِ : 

ٍ هَافمت آى ادارُ هحتزم با چْار طبمِ رٍی پیلَت ٍ سطح اشغال  96 /210622/2512طی ًاهِ شوارُ   ِاطالعات ٍ ضَابط هزبَط

بدیْی است هسائل حمَلی بِ عْدُ  .ٍ سایز هَارد طبك ضَابط هصَب هَافمت گزدید طبمِ ّوىف با واربزی هسىًَیدرصد در صد

 شْزداری هی باشد.

هبٌی بر تغییر کاربری  از  هتر هربع 240هساحت  ِب  1018/9/ 8634شْرداری ّوذاى در خصَص پالک ثبتی 07/12/95هَرخ 14306: ًاهِ شوارُ  3بٌذ 
 .هطرح شذ ٍاقع در بلَار شاّذ هتر هربع در طبقِ ّوکف 30هسکًَی بِ تجاری بِ هساحت 

همزرات هتز هزبع هَافمت گزدید ٍ سایز هَارد طبك ضَابط ٍ 30هساحت  باتجاری  اس هسىًَی بِ  زیبا تغییز واربهطزح ٍ هصَبِ : 

  تاهیي گزدد. (ضوٌاً همزر شد پارویٌگ هطابك ضَابط جدید ) دٍ ٍاحد پارویٌگ بِ اساء ّز ٍاحد تجاری عول گزدد.

هبٌی بر تغییر کاربری از  هترهربع 34/230هساحت  ِب 5536/5432/1 ثبتی شْرداری ّوذاى در خصَص پالک 28/12/95هَرخ  15536ًاهِ شوارُ :  4بٌذ 
 هطرح شذ. ٍاقع در شْرک فرٌّگیاى تجاری بِ هسکًَی

 .هَافمت گزدیدٍالع در شْزن فزٌّگیاى با تغییز واربزی اس تجاری بِ هسىًَی هطزح ٍ هصَبِ : 

 
هبٌی بر  بعذ از تعریضهتر هربع  175/  50ٍ هساحت قبل از تعریضهتر هربع  30/262هساحت  ِبشْرداری ّوذاى  25/10/95هَرخ 12596 : ًاهِ شوارُ 5بٌذ 

 هطرح شذ.ٍاقع در پشت ّتل هرهر  ٍاحذ پارکیٌگ با تَجِ بِ تعریض هلک 3عذم تاهیي درخَاست 
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 23/01/96هَرخ  414/11/10شوارُ  ٍ ًاهِتَجِ بِ افشایش هساحت پارویٌگ عوَهی پشت ّتل هزهز هطزح ٍ با  هصَبِ :

با جابجایی سِ ٍاحد پارویٌگ در پشت ّتل  اشْزداری  ّوداى هبٌی بز هعزفی پارویٌگ جایگشیي ٍالع در هحَطِ پشت ّتل هزهز  لذ

  هزهز با رعایت حمَق ّوسایگی هَافمت شد.

 ابقاء در خَاست هبٌی بر  هتر هربع  04/151بِ هساحت 17829/219/10 شْرداری ّوذاى در خصَص پال ک ثبتی  23/11/95هَرخ  13740 : ًاهِ شوارُ 6بٌذ 
 هطرح شذ.فقار لهتری رٍا 18 -ٍاقع در کَچِ هشکیتجاری هسکًَی با تَجِ بِ پرٍاًِ ٍ پایاًکار صادرُ کاربری 

 –( با ابماء واربزی تجاری 83یلی ) سال صتَجِ بِ پزٍاًِ ٍ پایاى وار صادرُ لبل اس تْیِ طزح تفهمزر شد با هطزح ٍ هصَبِ : 

 .هسىًَی طبك طزح هَصدا هَافمت شد

 
 ِب( 8370 سٌذ ) شوارُ ثبت  145/5( 1700ٍسٌذ اصلی ) شوارُ ثبت 214پالک ثبتی  در خصَص شْرداری ّوذاى 07/03/96هَرخ  3025 : ًاهِ شوارُ 7بٌذ 

هطرح ٍاقع در خیاباى تختی  هبٌی بر درخَاست  تغییر کاربری از هسکًَی بِ ّتل بعذ از تعریض هتر هربع 178/ 51ٍ  قبل از تعریض هتر هربع 79/269هساحت 
 شذ.

بِ جْت افشایش هطلَبیت عولىزد فضاّای ّتل ٍ ایجاد فضا ٍ هحَطِ باس ٍ فضای سبش در ّتل آریي ٍ تاهیي هطزح ٍ هصَبِ : 

هسىًَی بِ ّتل بِ هساحت رویٌگ هَرد ًیاس ول هجوَعِ ضوي رعایت ضَابط هیزاث فزٌّگی گزدشگزی لذا با تغییز واربزی اس پا

 هَافمت گزدید بدیْی است ولیِ هسائل حمَلی بِ عْدُ شْزداری  هی باشد. هتز هزبع بعد اس تعزیض 51/178
  

 

 

 

 

 


