
 1/2/1317مورخ  سرپل ذهابشهر  5خالصه موارد مطرح شده در کمیسیون ماده   

 5تصمیم اتخاذ شده در کمیسیون ماده  موضوع مورد تقاضا نشانی ملک مورد تقاضا متقاضی بند مصوبه

 علیمردان صیادی 1
بلوار شهید باهنر انتهای خیابان 

 شهید مفتح

جزء سند مالکیت پالک  مال   )متر 2و عرض  متر 08/18حذف معبر به طول 

 (باشد

با توجه به اعکم شهرداری که ازمعبر تفصیل  هیچگونه خطوط تأسیسات عبور نکالرد  اسالت ودرو الو موجالود 

 پک  مجاوردر لو شرق  هیچگونه بازشوی  ندارد،موافقت شد.

2 
ورثه مرحوم اسماعیل 

 مرادی

خیابان امام خمین  بعد از سه راه  

 معلم

 235mاری به مساحت از مسکون  به تج تغییر کاربری-1

 پک  2تفکیک به -2
 موافقت شد . تأمین پارکینگ الزام  است.مترمربو  18با 

3 
ورثه مرحوم اسماعیل 

 مرادی

خیابان امام خمین  بعد از سه راه  

 معلم
 شد.با توجه به سند مالکیت موافقت  241/11mتغییر کاربری از مسکون  به تجاری خدمات  به مساحت 

 عل  احمدی 4
خیابان امام خمین  )ر ( خیابان 

 شاهد، چهاررا  فرهنگیان

 تغییر کاربری از مسکون  به تجاری به میزان تعریض-1

 تفکیک تجاری ها به همان حالت قبل-2
 با توجه به تعریض زیاد واحدهای تجاری موافقت شد.

 تجاری به میزان تعریض پک  تجاریتغییر کاربری مقداری از مسکون  به  سطح شهر شهرداری 5

اجو قانون  به رسمیت شناخته رهای موجودقبل از زلزله حقوق مکتسبه توسط مدرصورتیکه درخصوص تجاری

های قبل از زلزله که در تعریض واقو شد  اند در بازسازی شنهاد لحاظ نمودن کل مساحت تجاریشد  یاشد با پی

ت میزان سطح اشغال مسکون  با لحاظ فضای باز و پارکینالگ مالورد نیالاز بعد از تعریض موافقت شد. در این حال

 مطابق  وابط عموم  شهرسرپل ذهاب خواهد شد.

6 
شهرداری)بابا مراد 

 رستم (

بلوار شهید باهنر خیابان شهید مفتح 

 روبروی خیابان اوستا
 خط پروژ  پیشنهادی بصورت تثبیت و و موجود

و عدم  رورت فن  از نظر عملکرد شبکه جمو و پخش کنند  معابر بالا عالرض  به استناد سوابق قانون  و تفکیک 

 متری موافقت شد. 12معبر 

7 
 شهرداری)حسین حکیم 

 عسگر اسد پور(و عل 

متری  16خیابان را  کربک خیابان 

 دانش بن بست دوم
 مخالفت شد. خط پروژ  پیشنهادی بصورت تثبیت و و موجود

0 
شهرداری)نریمان 

 ناصری(
 مخالفت شد. حذف نعریض در محل پک  و تثبیت و و موجود خیابان صاحب الزمان کوچه هاجر

 آزیتا ر ای  9
محله تراب  خیابان شهید رجای  

 کوچه ثبت
 موافقت شد. احداث تجاری در مسکون 

18 
شهرداری)محمد حسین 

 محمدی(
 باتجاری موافقت شد. با حذف تعریض مخالفت شد. 220mحذف تعریض در محل پک  و احداث تجاری به مساحت  خیابان صاحب الزمان کوچه هاجر

 شهرداری 11

خیابان صاحب الزمان کوچه شهید 

زاد  و بستو ، کوچه شهید بیگ

 کوچه هاجر

 موافقت شد. متر 12متر به  18خط پروژ  پیشنهادی بصورت افزایش عرض معبر از 

 حیدریمرتض   12
خیابان امام خمین  کوچه شهید 

 یزادشیر
 موافقت شد.و رعایت تعریض 2119mمساوی حدود  هایبا مساحت پک  2تفکیک به 

 شهرداری 13

خیابان احمدابن اسحاق خیابان 

حلوان کوچه شهید دوست  کوچه 

 فداکار

 موافقت شد.مطابق و و موجود و سوابق قانون   متر 12متر به  18خط پروژ  پیشنهادی بصورت افزایش عرض معبر از 

 شهرداری)ممتاز کرم ( 14

خیابان را  کربک،خیابان 

جمهوری،خیابان ارسطو،کوچه 

 مکئک و بابونه

 موافقت شد. ژ  معبر با تعریض از محورمتری مصوب با تدقیق خط پرو 0با عرض  خط پروژ  پیشنهادی بصورت تثبیت و و موجود

15 
 شهرداری)جبار

 مرادبیگ (

خیابان را  کربک،محله 

فوالدی،خیابان چمران،کوچه 

 نخلستان

 متر با رعایت تعریض از محور موافقت شد. 6با عرض  متر 4متر به  0خط پروژ  پیشنهادی بصورت تقلیل عرض معبر از 

16 
گل نرگس کرم  و 

 آقاجان صادق 
 .موافقت شد مجاورهماهنگ با پک  های  2118/18mو  2116/36mهای به مساحتبا تفکیک  پک  2تفکیک به  3 دخیابان را  کربک کوچه شاه

 تورج مرادی 17
خیابان را  کربک،محله فوالدی 

 خیابان چمران کوچه نخلستان
 متر با تعریض از محور موافقت شد. 6با عرض  خط پروز  پیشنهادی بصورت تثبیت و و موجود
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 سطح شهر شهرداری 1

 25000mاختیار تفکیک مسکون  تا-1رداری: پیشنهادات شه

تعیین حد سطح اشغال -3مسکون   هایپک الحاق فضای باز مازاد به -2

کاربری تجاری امکک  که -4براساس و و موجود قبل از زلزله 

نحو  بازسازی زلزله از لحاظ -5در تعریض واقو گردید  اند.  % 45حداقل

تفکیک زمین -6سطح اشغال)میزان و محل(در روستاهای الحاق 

کم ترا-0حدنصاب مساحت برای تجاری مسکون -7درروستاهای الحاق 

درخواست آقای -18درخواست آقای شهرام شکربیگ -9ایتجاری محله

 سعداله مهدوی

با تهیه نقشه توسط مهندسین ذیصکح با رعایت قوانین و  وابط و مقررات مربوطه الزام  است.موافقت شد -1

با رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و  درصورت دارابودن سندمالکیت ثبت 220mتا حداکثر -2تأیید نظام مهندس  

به عهد  شهرداری م   حقوق رعایت  وابط و مقررات شهرسازی موافقت شد.بدیه  است پاسخگوی  به مسائل 

صرفاً درصورتیکه دوپک  مجاور)دربرمعابر( دارای حدسطح اشغال مغایربا  وابط باشند -3موافقت شد. باشد،

درخصوص متراژ، قبکً ط  بند  موصوبه -5رح شودموردی مط-4جهت بازسازی زلزله موافقت شد.

فوق عمل شودجهت بازسازی 3موافقت شد  است.درخصوص محل احداث بنا طبق بند 5کمیسیون ماد  29/11/96

روستای الحاق  به طرح جامو دراین  4جهت بازسازی زلزله در 5کمیسیون ماد 29/11/96مصوبه 1دربند-6زلزله

درصورتیکه کسرمساحت پک  مسکون  نسبت به  وابط پیشنهادی -7ت.خصوص تصمیم گیری بعمل آمد  اس

باشد،درصورت رعایت فضای بازو پارکینگ طبق  وابط شهرداری مجاز خواهد بود به  % 15طرح تفصیل  تا 

ایر شرایط  وابط تناسب مساحت پک ، براساس  وابط پیشنهادی تجاری مسکون  اقدام نماید.بارعایت س

 وابط پیشنهادی طرح تفصیل  توسط شهرداری ارائه گردد)باتوجه به -0مله عرض معبر.ازجپیشنهادی مذکور

 پروند  تقا ا جهت بررس  ارائه گردد. -18پروند  تقا ا جهت بررس  ارائه گردد.-9اینکه پیشنهادکل  م  باشد(

 ری )ناش  از زلزله( نیز م  باشد.مطالب ذکرشد  دربندهای فوق شامل ساختمانهای تعمی

 مخالفت شد. تغییر کاربری از مسکون  به تجاری خیابان را  کربک مسعودمیرزای  2

 خیابان معلم محله میانکل اله میرزای رحمت 3
 قطعه 2تفکیک به 

 پیشنهادی 2114mجابجای  سطح اشغال قطعه 

 در شمال قطعه و سطح اشغال قطعه شرق  جنوب  با توجه به شکل زمین موافقت شد.سطح اشغال قطعه شمال 

 در غرب تعیین گردید. غرب 

 روح اله صیدی 4
خیابان معلم خیابان شهید کرم  

 ایقمشه
 % 08و افزایش سطح اشغال به میزان 238mاحداث تجاری به مساحت

مصوبه مورخ  1تجاری موافقت شد.سطح اشغال مسکون  طبق بند  227mطبق  وابط رواداری با حداکثر 

 اقدام گردد.تأمین پارکینگ برابر  وابط الزام  است. 5کمیسیون ماد   7/9/97

 240mاحداث تجاری به مساحت  خیابان معلم کوچه شهید محمودی عل  اسماعیل  5
 وابط پیشنهادی مذکور م  باشد و قابل از  وابط پیشنهادی شهرداری، تقا ا خارج از  7با توجه به بند 

 رسیدگ  نم  باشد.

 تغییر کاربری از مسکون  به تجاری بلوار شهید باهنر کاکابرار نظری 6
متری معبر موافقت شد. درخصوص پارکینگ طبق  وابط پیشنهادی طرح تفصیل  اقدام  38با توجه به عرض 

 گردد.

 .موافقت شد ای بودنرت تثبیت و و موجودباتوجه به پلهخط پروژ  پیشنهادی بصو ترویجخیابان امام )ر ( خیابان  فوزیه حیدری 7

 با توجه به شرایط معبر موافقت شد. ای بودنباتوجه به پله خط پروژ  پیشنهادی بصورت تثبیت و و موجود خیابان را  کربک کوچه سنگ سر اله کارگرعزت 0

 شهسوارنادری 9
اله آیتبلوار شهید باهنر خیابان 

 کاشان 
 موافقت شد. قطعه 2تفکیک به 

 خیابان معلم مصطف  نظری 18
و افزایش سطح اشغال بصورت همکف    25/20mاحداث تجاری به مساحت

 % 73و اول  % 01

 1اقدام گردد.درخصوص سطح اشغال طبق بند 5کمیسیون ماد   7/9/97مصوبه  3درخصوص تجاری طبق بند

 اقدام گردد. 5کمیسیون ماد   7/9/97مصوبه 

 تجاری در سطح اشغال مجاز طبق  وابط رواداری موافقت شد.تأمین پارکینگ الزام  است. % 28حداکثر با  280mاحداث تجاری به مساحت  متری دوم 288بلوار شهید باهنر  مراد پژمان 11

12 
شهرداری)محمدمحمدی 

 و سایرین(

محله فوالدی خیابان را  کربک 

 خیابان چمران
 متر و تعریض از محور موافقت شد. 18با عرض  خط پروز  پیشنهادی بصورت تثبیت و و موجود

 بابا مراد مرادی 13
خیابان احمدابن اسحاق محله 

 زعفران
 مخالفت شد. 2m54احداث تجاری به مساحت

 موافقت شد.احراز مالکیت بعهد  شهرداری است. براساس توافق و طرح تفکیک بندی اصکح قطعه خیابان احمابن اسحاق محله بانگر شهرداری 14

 خیابان معلم محله میانکل شهرداری)فرشادعلیپور( 15
بیت و و موجود با توجه به بن بست خط پروز  پیشنهادی بصورت تث

 بودن کوچه
 با توجه به اختکف ارتفاع انتهای معبر موافقت شد.

16 
شهرداری)حیدرداودی 

 نیا(

ابن اسحاق خیابان دخیابان احم

 ساحل 

ای ت و و موجود کوچه با توجه به پلهخط پروژ  پیشنهادی بصورت تثبی

 بودن کوچه
 موافقت شد.متر با تعریض از محور  4با عرض 



 

 

 

 شاهبندرویس  17
دابن اسحاق کوچه شهید خیابان احم

 مرادیصید
 نامه میراث فرهنگ ، بازسازی برروی پ  قدیم  با نظارت کارشناس میراث فرهنگ  بکمانو م  باشد.به استناد  مطابق و و موجود جابجای  سطح اشغال

 مخالفت شد. 240mاحداث تجاری در همکف  خیابان نیروی انتظام  جلیل محمدی 10

 محمدر ا رحیم  19
خیابان احمدابن اسحاق ارا   

 تفکیک  جهاد
 موافقت شد. قطعه 2تفکیک به 

 رخص آقاجان  28
خیابان  خیابان احمدابن اسحاق

 مرصاد کوچه بن بست اول
 موافقت شد. قطعه 2تفکیک به 

 طوب  چراغ  و سایرین 21
خیابان را  کربک جنب بانک 

 کشاورزی

عریض در محل پک  با توجه به خط پروژ  پیشنهادی بصورت حذف ت

 ای بودن معبرپله
 موافقت شد.

 .بررس  بیشتر توسط شهرداری تثبیت کاربری پک  باهنربلوار شهید  علیشیرطهماسب  22


