
  90/90/7900مورخ  سرپل رهابشهر  5خالصه موارد مطرح شذه در کمیسیون ماده  

 5تصمیم اتخار شذه در کمیسیون ماده  موضوع مورد تقاضا نشانی ملک مورد تقاضا متقاضی بنذ مصوبه

 ضْسَار ًادریآلای  1
 20هحلِ تازُ آتاد خیاتاى 

 هتری اٍل
 هَافمت ضذ. 200/14m2 ٍ  146/46m2  ّایاصالح ًحَُ تفىیه تِ هساحت

 ترظا هحوذیآلای  2
خیاتاى راُ ورتال وَچِ 

 اًصارالحسیي
 هخالفت ضذ. 112/07m2 ّای پالن تِ هساحت 2تفىیه تِ 

3 
آلای ضْرداری)

 اسوؼیل ٍیسی(
 هَافمت ضذ. خط پرٍشُ پیطٌْادیتأییذ  هحلِ وَئیه

4 
آلای ضْرداری)

 ویَهرث رظایی(
 هَافمت ضذ. پرٍشُ پیطٌْادی تصَرت تثثیت ٍظغ هَخَدخط تأییذ  هحلِ وَئیه ضىر

5 
ایرج،پرٍیي ٍ آلای 

 زّرا فاظلیخاًن 
 تررسی تیطتر تَسط ضْرداری. % 240% تِ  120افسایص تراون از  ّىتاری 54اراظی تفىیىی 

 هدیذ حاخی زادُآلای  6
خیاتاى اهام )رُ( وَچِ 

 ضْیذ تستَُ
 ضذ.هَافمت  20m2تَسؼِ تداری تِ هساحت 

 ضْرداری 7
خیاتاى احوذاتي اسحاق 

 رٍترٍی حرم
 هتری طثك ٍظغ هَخَد ٍ طرح تفىیىی هصَب هَافمت ضذ. 12تا حفع ػرض هصَب  خط پرٍشُ پیطٌْادی تا تَخِ تِ ٍظغ هَخَد ٍ طرح تفىیىیتأییذ 

8 
ػلیوراد ٍ هحوذ آلایاى 

 اتراّیوی
 هَافمت ضذ. لثل از تؼریط 136/64m2  ٍ136/65m2لطؼِ تِ هساحت ّای  2تفىیه تِ  2خیاتاى راُ ورتال ضاّذ 

9 
ػلی آلای ضْرداری)

 ًمص خْاى(

هتری تازُ آتاد خٌة  20

 تٌیاد هسىي
 خط پرٍشُ پیطٌْادیتأییذ 

تا خط پرٍشُ ٍ تثثیت وارتری هسىًَی تخطی از پالن وِ در هحذٍدُ سٌذ ثثتی ٍالغ هی 

 ضَد هَافمت ضذ.

 ػلی ضریفیآلای  10
اراظی تفىیىی صذرا وَچِ 

 صذف
 هخالفت ضذ. احذاث تداری

11 

فرهاى آلای ضْرداری)

گَّر خاًن چَپاًی ٍ 

 رحوتی(

 هخالفت ضذ. خط پرٍشُ پیطٌْادی تصَرت تثثیت ٍظغ هَخَدتأییذ  خیاتاى راُ ورتال

 احذاث خالف خْت 1خیاتاى راُ ورتال ضاّذ  فرضتِ ًظریخاًن  12
ٍظؼیت هَخَد اتٌیِ پرًٍذُ تازسازی زلسلِ هی تاضذ ٍ تِ ایٌىِ پالن دارایتا تَخِ 

 هداٍر هَافمت ضذ.

 تغییر وارتری از هسىًَی تِ تداری خیاتاى اهام )رُ( هاردیي خالمیآلای  13
درصَرت تدویغ پالن تا پالن ظلغ ضوال ٍ اصالح اتؼاد تداری پیطٌْادی تصَرت یه تاب تِ ًحَی 

 هتر ٍرٍدی از خیاتاى ٍ تأهیي الساهی پارویٌگ لحاظ گردد، لاتل هَافمت خَاّذ تَد. 4وِ حذالل ػرض 



 

 ضذ.ت هَافم خط پرٍشُ پیطٌْادیتأییذ  هحلِ وَئیه ضْرداری 14

 ضْرداری 15
خیاتاى ضْیذ رخایی وَچِ 

 ثثت
 هتر هَافمت ضذ. 10تا رػایت ػرض هصَب  خط پرٍشُ پیطٌْادیتأییذ 

 رظا ضاّورادی آلای  16
خٌة ترهیٌال خیاتاى 

 رٍدوی
 20m2احذاث تداری تِ هساحت

تا تماظای تداری ٍ یه طثمِ هسىًَی تصَرت یه ٍاحذ هسىًَی تا تأهیي الساهی پارویٌگ 

 هَافمت ضذ.

 هتری فرٌّگیاى 20خیاتاى  ضْرداری 17

تأییذ خط پرٍشُ پیطٌْادی تصوَرت تغییور ووارتری از هؼثور توِ فعوای سوثس ٍ از         -

 هؼثر تا تَخِ تِ ٍظغ هَخَدهسىًَی تِ 

اسووتفادُ از ظووَاتط احووذاث تدوواری در وووارتری هسووىًَی طثووك خووذٍل هَخووَد     -

 ّای ٍالغ در تر هؼثر هَرد تماظاردفترچِ ظَاتط پیطٌْادی خْت پالند

 10هَافمت ضذ. پالن ّای ٍالوغ در تور هؼثور    پیطٌْادی هطاتك ٍظغ هَخَد تا خط پرٍشُ 

هتری لرار دارد در صَرت دارا توَدى هسواحت ووافی طثوك      20هتری وِ در هداٍرت هؼثر 

 ظَاتط پیطٌْادی لاتل الذام خْت وارتری تداری هسىًَی خَاّذ تَد.

 82/92/7900شهر سرپل رهاب  مورخ  5خالصه موارد مطرح شذه در کمیسیون ماده 

 5کمیسیون ماده تصمیم اتخار شذه در  موضوع مورد تقاضا نشانی ملک مورد تقاضا متقاضی بنذ مصوبه

1 
آلای خْاًگیر رظایی 

 چماتلىی
 هَافمت ضذ 154/19m2لطؼِ تِ هساحت ّای 2اصلی تِ  67تفىیه پالن صفر فرػی از  هحلِ ترٍیح خیاتاى ًفت

 آلای تَفیك دادهْر 2
خیاتاى راُ ورتال وَچِ 

 اًصارالحسیي
 ٌّگام صذٍر پرٍاًِ ٍ در اخراء الساهی هی تاضذ.هَافمت ضذ. رػایت هَارد ایوٌی در  احذاث هسىًَی تر رٍی ًاًَایی

 آلای صادق حیذری 3
خیاتاى ضْیذ تاٌّر خیاتاى 

 2ًیرٍی اًتظاهی فاز 
 25/40m2تغییر وارتری از هسىًَی تِ تداری تِ هساحت 

تا تَخِ تِ سَاتك هَظَع ٍ سٌذ ثثتی صادرُ تا وارتری تداری ػرصِ پالن هَرد ًظر 

 هَافمت ضذ.

 سْراتی خاًن گرخی 4
خیاتاى راُ ورتال خٌة تاًه 

 وطاٍرزی
 طثمِ تِ صَرت یه ٍاحذ هسىًَی هَافمت ضذ. 2تا  احذاث هسىًَی تر رٍی تداری

 خاًن هَْش هحوذی 5
 16هحلِ هیراث فرٌّگی خیاتي 

 هتری

خوط پورٍشُ   -2تغییر وارتری از فعای سثس تِ تداری تِ اسوتٌاد سوَاتك لواًًَی   -1

وارتری از هسىًَی ٍ فعای سثس توِ هؼثور توا تَخوِ توِ      پیطٌْادی تصَرت تغییر 

 ٍظغ هَخَد

 هَافمت ضذ.

6 
آلای ایرج،  خاًن 

 ّاپرٍیي ٍ زّرا فاظلی
 هخالفت ضذ. %240% تِ 120افسایص تراون از  ّىتاری 54اراظی تفىیىی 

 آلای تْدت خاًی والرُ 7
خیاتاى ضاّذ وَچِ ضْیذ 

 هرتعی ػسیسی

در هحول پوالن ٍ تغییور ووارتری از هؼثور توِ       خط پرٍشُ تصوَرت حو ف تؼوریط    

 هسىًَی

تا تَخِ تِ پلِ ای تَدى یىی از هؼاتر ٍ ضرایط خاظ هحل )اخوتالف ارتفواع تویي هؼواتر(     

 هَافمت ضذ.

 ضْرداری 8
رٍستای زػفراى خٌة هذرسِ 

 فرٍردیي 12

هتور ٍ تغییور    6هتور توِ    3خط پرٍشُ پیطٌْادی تصوَرت افوسایص ػورض هؼثور از     

 هسىًَی تِ هؼثروارتری از 
 هَافمت ضذ.


