
 94.12.09مورخ  همذانمصوبات كميسيون طرح تفصيلي )ماده پنج( شهر 
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر اطالع رساني عمومي مصوبات كميسيون هاي  30/6/94)به استناد مصوبه 

 مقام عالي وزارت راه وشهرسازي ( 19/4/95مورخ  02/100/16531شماره ماده پنج و بخشنامه 

وزع حرردعور ررسعع09/12/94ع ررنز عع94هرر سعد رردردعوزع رره عع5جلسرراعی یسرریندع ررهو ع09/12/94 ررنز عع97606پیررسدعوتنامه رراعهرر هز ع

  عهدنتعر نزعت سرنیعر  هندرزیعد دردعاشکیدعدع نرزوعذیدع طسحعراخهذعاص یمعگسوید.

ع طسحعهد.عطسحعب سهشیعدعنن هشیعطسرحیع حلاعجنالدعه سعد دردع3دعع2دعع1:عبسز یع طحع1بمدع

فا شياسوو ي:وولي سووا ي وول يي29/30/29ًي كمووَيمووٌ  يي92/30/20مصووٌ:َپيرووولًي كمووَيفنو ووَي يوو يمووٌ  يي

 وول ي:ِمووا نيًيىٌسووا ني ل هوو يم كووَي ووٌ هيشووِليُنووذ هي:ووَي صووٌ  ي سوووذ يي0ًيي9ًيي2روٌسوو سيسوو  ي

َيضنيايمقل يگلد وذيي نال يلول يي   شي  ووًدٍيهالواي  ي يوووليفوا :لنيُوانيممو ٌى يًي ووا ني وٌ هيشوييييييييييفكوو

يم كَي ٌ هيگلدديًيد يمي قَيمذفٌ يُو يَيشٌد 
  س سبرر ععع88/294برراع سررهحتعععع12707/10هرر سورزیعد رردردعوز صررنثعپرر  ع   رریعع28/10/94 ررنز ععع12919:عنه رراعهرر هز عع2بمررد

یعرشع سررکننیعبرراع یهبررهدعز ررهمتعع  مرریعبررسعابییررسعیررهزبسع-  س سبرر عبعرردعرشعاعررسی عدرقرر عوزعیررنیع  دیرراععع81/195ق رردعرشعاعررسی عدع
ع خ لطع طسحعهد.

سووا ماهي:ِمووا نيًيىٌسووا نييييي39/22/29مووٌ  ي20930مصووٌ:َيپيمٌضووٌريم وول يًي:وولي سووا يمصووٌ:َييييي

شِلد  نيُنذ هيًي:َي ِ ي نكو ي:ياُوانيً  وذي   شيد يم وذًدٍي:وا   يُنوذ هيًي:وَيل وامي  ول  يمكو ي:وايييييييييييي

ي يووليفا :لني  يمم ٌى ي:َيمخ كطيمٌ  ق يگلد ذ 
  س سبر عق ردعرشعاعرسی عدععععع195براع سرهحتعععع1788/712/1هر سورزیعد ردردعوز صرنثعپر  ع   ریععععععع04/11/94 رنز ععع13166هر هز عع:عنه راعع3بمدع

عبلنرزعر  ق  ع  میعبسعابییسعیهزبسیعرشع سکننیعباع خ لطع طسحعهد.ع-  سع سب عبعدعرشعاعسی عدرق عوزعه س عرسدمگیهدع51/182 سهحتع

ٌيييي سوا ماهي:ِموا نيًيىٌسوا نيشوِلد  نييييييي39/22/29موٌ  يي20930:َيمصٌ:َپيمٌضٌريم ول يًي:ولي سوا يمصو

ُنوذ هيًي:ووَي ِوو ي نكو ي:ياُووانيً  ووذي   شيد يم ووذًدٍي:وا   يُنووذ هيًي:ووَيل ووامي  ول  يمكوو ي:وواي يوووولييييي

عفا :لني  يمم ٌى ي:َيمخ كطيمٌ  ق يگلد ذ 

  س سبر عدرقر عوزعبری ععععع28/38اع سرهحتععبرععع376هر سورزیعد ردردعوز صرنثعپر  ع   ریععععععع15/04/94 رنز ععع4766:عنه راعهر هز ععع4بمدع
  س سبر عدعحرریعیراعدرحردعپهزییمر عبررهععععععع28/38ینچراع هاننیراع  مریعبرسعابییرسعیرهزبسیعرشع سرکننیعبراعامرهزیعبراع سرهحتعععععععععععع-رمم رسی ع

عوزصدع لاعدهکدع هثعبهقی هند عش ی ع سب ع طسحعهد.ع54انجاعباعاعسی عبیشعرشع
ا  يم بوليموذفٌ يًي:واي ٌ وَي:وَيىيوليفنو وَي يو ي:واي يوووليفوا :لني  ييييييييييييمصٌ:َپيمٌضٌريم ل يًي:اي ٌ َي:وَيضولً بي:ا گ وييي

م وليمل:و)يرلول اي و ي بقوَيًي و يً هوذي ووا نييًيهوذ ي و يً هوذيرا فويو يييييييييييييي92/02مم ٌى ي:َي وا ني:َيممواه يي

يمٌ  ق يشذ 

باععععع4208دعع4121دعع4120رشععرستیع3رمیعع1دعع9رمیعع7ه سورزیعد دردعوز صنثعپ  ع   یعع10/08/94 نز ععع9700:عنه اعه هز ع5 بمد
عن شع یهبهدعههویعع  میعبسع-درق عوزع یدردعبهبهطهدس  س سب عع40/232 سهحتع

ع  س سب ع55/55ابییسعت لکسوععرشعرن هزیع سکننیعباعامهزیعوزعط قاعد کفعباع سهحتعع-
عحریعیاعدرحدعپهزییم ع-
عوزعنقشاع ع هزیع طسحعهد.عو  س یعدرحدع سکننیعط قاعرد عباعحیهطعرشعطسیقعپلاعپیشم هوی-
م وليمل:و)يييي5/92مصٌ:َپيمٌضٌريم ل يًي:اي يووليعنك ولدني  ي ىبوا نيممو ٌى ي:وَي ووا نيد ي بقوَيُن واي:وَيممواه ييييييييييي

ي9055ًيهذ ي  يً هذيرا فوي ي:اي ٌ َي:َيم ل و يرا فويو يم وٌايً دو)يد يموواً ي:واني  ل ىوواهي:وايرومايهب و يشونا ٍيييييييييييي

يمٌ  ق يگلد ذ 
ع187/175 رردیسیتعر رر  عدعحقررنقیعرورز عیرردعوز صررنثعقسرر  یعرشعپرر  ع   رریععععع01/10/94 ررنز عع48726/14:عنه رراعهرر هز ع6بمررد

عدرحدیع سک ع  سعد دردع طسحعهد.ع236ژ ععدرق عوزع سک ع  سعه س عب ش یع  میعبسعنقشاعافکیکیعتسصاعپسد



ً هوذنيممو ويمِوليُنوذ هيً دو)يد ييييييي900رولًهٍييمصٌ:َيپيمٌضٌريم ل يًي:ايىق َي ف و و يعللوَي:وايفوا :لنيممو ٌى يييييي

شووِلايشووِلاي:ِ وو  ي بوووي وول يروٌسوو يمٌ  قوو يگلد ووذ يفكوووَيمموواعايهقووٌد يمووال و  ي:ووَيعِووذٍي د  ٍيفوواي  ٍيًيي

يشِلسا نيُنذ هيم ي:اشذ 

زعیررنیعدرقرر عوعw رردیسیتعر رر  عحقررنقیعرورز عیرردعزر عدعه س ررهشیعوزع صررنثعبلررن ععع17/01/93 ررنز عع379/93:عنه رراعهرر هز ع7بمررد
 ینیعه یدعب ش یعرشع سکننیعباعرسدمگیع رد یع) سمد(ع طسحعهد.عwه یدعب ش یع  میعبسعابییسعیهزبسیعقس  یعرشعبلن ع

مصٌ:َپيمٌضٌريم ل يًي:اي ٌ َي:وَيىق وَيم نوا ني   عوَيشوذٍيًي افووذي:وَي هوذ ايرووجي  وايًيً وٌديفيوذ ًيًييييييييييييي

ني  يممو ٌى ي:وَي لُي و يموذُب ي ِو ي هوذ اييييييي ا وذيىنوانينهيد ي كموَيفنو وَيسوونايمييولي:واي يوووليفوا :ليييييييي

يمموذيمٌ  ق يشذ 
درقرر عوزعبلررنرزعر ررهيع  یمرریععع3081/19وز صررنثعپرر  ع   رریعععهرر سورزیعد رردردع04/12/94 ررنز ععع60073/94:عنه رراعهرر هز ع8بمرردع

(ع  رسع سبر ععع89/954براععع5/402پهزییمر عابییرسعیرهزبسیعیهر راعر رتع)رشععععععبراعع سرهحتعرارهدهییعیراعععععرصر حعععپشتعر یدعری هارهدع  مریعبرسععع
ع طسحعهد.

:وواي لووم يمموواه يي99/32/29فنوموووٌهيمووادٍيرووي يمووٌ  يي9مصووٌ:َيپيمٌضووٌريم وول يًي:ووايعيا وو ي:ووَي:يووذيي

يم ليمل:)يمٌ  ق يشذ ي22/259:َيي5/939را فوي ي  ي
ع98/450سهحتعباع ع45081/10دعع12250/10ه سورزیعد دردعوز صنثعپ  ع   یعع22/11/94 نز عع5091/11/10:عنه اعه هز ع9بمدع

 زر عپلاعباع طحعرهبه ع مهشع طسحعهد.ع2  س سب عدرق عوزعبلنرزعبعثتعجمبع ه   هدعج هوع  میعبسعررصریشع سهحتعدسع
مصٌ:َپيمٌضٌريم ل يًيمقل يشوذي:وَي ِو ي عا و يضوٌ :طيًيمقول  بيمكو يسوا  ناهي و ي  ٍيركوَيهوذ ف لي:وَييييييييييييي

طي:ووَي عا وو ي ووٌ يموووا ي ضووا َيگوولدديييميوو29ٌ+9+٪03م ووليمل:وو)ي:ووَيسوو  ي شوويا يمصووٌ يري23مموواه ي

يمٌ  ق يشذ 

اعالم، تا پس اس طي مزاحل قانوني و در صورت عدم مغايزت، با  آگاهي صزفاً بزاي مذكور مصوباتبديهي است  

 هاي مجزي ابالغ گزدد. ها و ارگان امضاي رئيس محتزم كميسيون به ساسمان


