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 اري ابالغ گرديده است.استاند 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 :    

 :سيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا يدبير كمي

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

دس هحل دفتش هؼاًٍت اهَس ػوشاًی   03/02/96 هَسخ  96ضْش ّوذاى دس سال  5هادُ  طشح تفصیلی جلسِ کویسیَى 02/02/96 هَسخ 2493پیشٍ دػَتٌاهِ ضواسُ 
 اتخار تصوین گشدیذ.ٍ استاًذاسی ّوذاى تطکیل ٍ هَاسد ریل هطشح 

هتش هشبغ  52/39قبل اص تؼشیض ٍ هتش هشبغ  94/79با هساحت  8654/720/1پالک ثبتی  ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ 20/6/95 هَسخَ 7751ًاهِ ضواسُ  : 1بٌذ 
تغییش کاسبشی اص هسکًَی بِ تجاسی دس طبقِ ّوکف احذاث بٌا با سطح اضغال صذ دس صذ طبق ًقطِ پیطٌْادی حزف یک ٍاحذ پاسکیٌگ هبٌی بش پس اص تؼشیض 

 ، هطشح ضذ.خیاباى پاسذاساى، ٍاقغ دس  ًَع یک

هتز هزتغ( لذا تا تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ تجاری در  52/39هطزح ٍ تا تَجِ تِ تؼزیط سیاد هله ٍ تالیواًذُ ون هله )َتِ : هص

. )حذف یه ٍاحذ ( ٍ احذاث تٌا تا سطح اضغال صذ در صذ ٍ حذف یه ٍاحذ پارویٌگ هَافمت گزدیذ40/4یه طثمِ )تا ارتفاع 

 ون پالن(پارویٌگ تِ دلیل هساحت ون ٍ ػزض 
تغییش کاسبشی پالک ّای ٍاقغ دس جذاسُ هؼبش سٍدخاًِ سشپَضیذُ اًتْای خیاباى ًظشبیگ ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ  26/9/94هَسخ  11652: ًاهِ ضواسُ  2بٌذ 

 هطشح ضذ.خیاباى ًظشبیگ)بلَاس هٌتْی بِ خیاباى تَپچی( ، ٍاقغ دس هسکًَی( هٌطبق با ٍضغ هَجَد  -بِ هختلط)تجاسی

هَظَع هطزح ٍ تا تغییز وارتزی پالن ّای ٍالغ در جذارُ هؼثز رٍدخاًِ سزپَضیذُ اًتْای خیاتاى ًظزتیگ تِ هختلط ) تِ : هصَ

ٍ تا رػایت ظَاتط اهَر آب ٍ هیزاث فزٌّگی هَافمت گزدیذ ولیِ هسائل حمَلی تِ ػْذُ تجاری هسىًَی ( هٌطثك تا ٍظغ هَجَد 

 ضْزداری هی تاضذ.

هذیش فٌی ٍ اجشایی اداسُ کل ساُ ٍ ضْشساصی دسخصَظ استقشاس ساختواى بخطذاسی هشکضی ّوذاى ٍ تاهیي  24/01/96هَسخ  1259/96سُ ًاهِ ضوا:  3بٌذ 
 پاسکیٌگ پشٍطُ هزکَس دس هحَطِ، ٍاقغ دس کَی فشٌّگیاى هطشح ضذ.

ست تصَیة استمزار ساختواى ادارُ ول راُ ٍ ضْزساسی ٍ درخَا 24/1/96هَرخِ  1259/96هصَتِ : پیزٍ درخَاست ضوارُ 

 تخطذاری هزوشی ّوذاى در سایت ٍ پارویٌگ در هحَطِ پزٍصُ فَق هَارد سیز تِ تصَیة تزسذ.

 استمزار تٌا تزاتز ًمطِ سایت تِ تصَیة رسیذ )پیَست( -1

 فٌی پیَست هی تاضذ( همزر گزدیذ پارویٌگ ّای هَرد ًیاس در هحَطِ پزٍصُ )سایت( تاهیي گزدد. )ًمطِ اهعاء ضذُ تَسط وویتِ -2
 8000هساحت تغییش کاسبشی اص ٍسصضی با  هبٌی بش 1460/19باقیواًذُ  ثبتی ّای ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ پالک  23/3/92هَسخ  3167ًاهِ ضواسُ :  4بٌذ 

 ضَسای هحتشم اسالهی ضْش 15/12/91َسخ ه 5772/6/70با تَجِ بِ ًاهِ ضواسُ  هتش هشبغ 4500هساحت  ٍ فضای سبض با 3500هتش هشبغ بِ هسکًَی با هساحت 
 هطشح ضذ. ضْشک ضْیذ هذًیٍاقغ دس  ،
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هتز هزتغ تِ ػٌَاى پارن ٍالغ در ظلغ جٌَتی وارتزی  1500هطزح ٍ تا تغییز وارتزی اس ٍرسضی تِ فعای سثش تِ هساحت هصَتِ : 

تِ ػٌَاى فعای سثش جایگشیي  5تٌذ   26/06/91ٍرسضی  هَافمت گزدیذ. )تِ جْت اجزایی ضذى هصَتِ وویسیَى هادُ پٌج هَرخ 

 هصَتِ هذوَر لحاظ گزدد.(
 4496ٍ  4505ٍ  4503 هتشهشبغ ٍ پالک ثبتی 02/468بِ هساحت  4507پالک ثبتی دسخصَظ ضْشداسی ّوذاى  11/12/94 هَسخ  14741 : ًاهِ ضواسُ 5بٌذ 

 :هبٌی بشهتشهشبغ  87/865بِ هساحت  4498ٍ 
تا  -77/6اص آهَصضی بِ پاسکیٌگ ٍ احذاث پاسکیٌگ هکاًیضُ با سطح اضغال صذ دس صذ دس کلیِ طبقات پاسکیٌگ اص کذ استفاػی 4507 تغییش کاسبشی پالک ثبتی-

حزف سهپ اضطشاسی ٍ تؼبیِ دٍ لیفت جْت ٍسٍد ٍ خشٍج  -ٍاحذ پاسکیٌگ اص هحَطِ با کاسبشی پاسکیٌگ  150+ هتش دس هجاٍست آساهگاُ بَػلی دستشسی 72/16
هتش دس هجاٍست آساهگاُ بَػلی ٍ  28اص هختلط بِ تجاسی با استفاع ًْایی  4503ٍ  4505ٍ  4496ٍ  4498تغییش کاسبشی پالکْای ثبتی -ِ خَدسٍّا دس طبقاتکلی

طبقات ّوکف ٍ اٍل ٍ احذاث بٌای تجاسی با سطح اضغال صذ دس صذدس  -هتش  دس طبقات دٍم تا ّطتن  5/2هتش دس طبقات ّوکف ٍ  اٍل  ٍ  40/3استفاع هفیذ 
احذاث صیشصهیي با کاسبشی تجاسی ٍ  - 4507ٍاحذ پاسکیٌگ دس پالک ثبتی  117تاهیي  -دسصذ دس طبقات دٍم تا ّطتن 60هتش ٍ 60/7صیشصهیي تا کذ استفاػی 

 هطشح ضذ.،  خیاباى بَػلیٍاقغ دس  استقشاس بٌا اص سوت خیاباى بَػلی -هتش 60/3استفاع هفیذ 

جْت تاهیي پارویٌگ % 100تا تغییز وارتزی اس آهَسضی تِ پارویٌگ هىاًیشُ تا سطح اضغال  4507 در خصَظ پالن ثثتی: هصَتِ 

آهَسش  15/12/95هَرخ  104/31/338/5500تا ػٌایت تِ ًاهِ ضوارُ ٍ  11/3/82 هَرخ هصَتِ وویسیَى هادُ پٌجهَظَع 

هیزاث فزٌّگی ٍ  4/7/95هَرخ  146/2-6030تا تَجِ تِ ًاهِ ضوارُ ٍ  پزٍرش هثٌی تز ػذم ًیاس، لذا تا رػایت حمَق ّوسایگی

 ظَاتط آتص ًطاًی ٍ دستزسی اس هحَطِ هَافمت ضذ. 
خیاباى پاستَس ابتذای کَچِ ٍاقغ دس هتش هشبغ  84/141بِ هساحت  1/418دسخصَظ پالک ثبتی ضْشداسی ّوذاى  4/6/1394هَسخ  6865: ًاهِ ضواسُ  6بٌذ 

 هطشح ضذ. ِ ػاصهیچًَبص ک ػضیضیاى
)سیزسهیي اًثاری تجاری َظَع هطزح ٍ تا احذاث تٌا تا سطح اضغال صذ در صذ ٍ تغییز وارتزی اس هسىًَی تِ هختلط ههصَتِ : 

 3/2/96هَرخ  858/11/10خاتًَیِ طثك ًاهِ ضوارُ  پارویٌگ ػوَهی طثمِ هسىًَی ( ٍ تاهیي پارویٌگ در 2ّوىف تجاری ٍ 

 مت گزدیذ .هَافضْزداری ّوذاى 

هتش  44/290هساحت بِ  سٍبشٍی هخابشات ،خیاباى هْذیِ ٍاقغ دس  20229/1ضْشداسی ّوذاى دسخصَظ پالک ثبتی   19/3/95 هَسخ 3276: ًاهِ ضواسُ  7بٌذ 
 :هبٌی بش هتش هشبغ بؼذ اص تؼشیض  43/268هشبغ قبل اص تؼشیض ٍ 
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احذاث کاسبشی تجاسی دس طبقِ اٍل ٍ دٍم با استفاع ًْایی  -هتش  50/12ّوکف ٍ اٍل تا کذ استفاػی  احذاث بٌا با سطح اضغال صذ دس صذ دس طبقات صیشصهیي ،-
هتش هشبغ بِ  159گستشش هساحت ٍاحذ تجاسی اص  -دسصذدسطبقات سَم ٍ چْاسم ٍ پٌجن  73احذاث بٌا دس طَل ضلغ ضشقی بِ هیضاى - هتش جْت تجاسی 30/15

 هطشح ضذ. ( حزف پاسکیٌگْای تجاسی 24/12/94هَسخ  178349با ضواسُ  16سابقِ ) فشم ضواسُ هتش هشبغ دس سِ طبقِ با حفظ  659

هتز ػمة ًطیٌی ٍ  2تا سطح اضغال صذدرصذ در طثمات سیزسهیي ٍ ّوىف ٍ اٍل اس سوت خیاتاى هْذیِ تا هَظَع هطزح ٍ هصَتِ : 

ٍاحذ تجاری ( تا حفع ساتمِ پارویٌگ  تجاری ٍ سایز طثمات  حفع هالىیت ، احذاث وارتزی تجاری در ّوىف ٍ اٍل ٍ دٍم ) صزفا یه

تاضذ.) سطح اضغال اس طثمِ دٍم تِ تاال طثك ظَاتط ( ) وارتزی تجاری تِ غیز اس  تِ صَرت هسىًَی ٍ ارتفاع ًْایی طثك ظَاتط هی

درصذ طَل هجاس جْت هطاػات  3ایص رستَراى ٍ فست فَد وِ ًیاس تِ تاهیي پارویٌگ هاساد تز ظَاتط تجاری دارد لحاظ ضَد( ٍ افش

 هتز ػمة ًطیٌی هَافمت گزدیذ . 2در ظلغ ضزلی تا تَجِ تِ رػایت 
هتش  50/344هساحت بِ  کَچِ هذیشیت-اًتْای ٌّشستاىٍاقغ دس  2949/10ضْشداسی ّوذاى دسخصَظ پالک ثبتی   23/10/95هَسخ 12554: ًاهِ ضواسُ  8بٌذ 

طبقِ با سطح اضغال صذ دس صذ دس طبقات با یک ساُ پلِ  )سطح  5/8احذاث بٌا دس -، هبٌی بش هتش هشبغ بؼذ اص تؼشیض 86/146هشبغ قبل اص تؼشیض ٍ هساحت 
 هطشح ضذ.هتشی (  5ٍ  5/2هتشی ) دٍ دسب  75تاهیي دستشسی سَاسُ اص هؼبش  -حزف پخی دس تقاطغ هؼابش -دسصذ قبل اص تؼشیض ( 42اضغال 

ٍ حذف پخی در % لثل اس تؼزیط( 42تا سطح اضغال صذ در صذ تا یه راُ پلِ )سطح اضغال ث تٌا هَظَع هطزح ٍ تا احذاهصَتِ : 

هتزی ( هَافمت ضذ. )سایز هَارد طثك ظَاتط ٍ  5ٍ  5/2ٍ درب هتزی  )د 75تماطغ هؼاتز ٍ تاهیي دستزسی سَارُ اس وٌذرٍی هؼثز 

 همزرات(


