
 54.12.25مورخ  همذانمصوبات كميسيون طرح تفصيلي )ماده پنج( شهر 
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر اطالع رساني عمومي مصوبات كميسيون هاي  30/6/54)به استناد مصوبه 

 مقام عالي وزارت راه وشهرسازي ( 15/4/55مورخ  02/100/16531شماره ماده پنج و بخشنامه 

دس هحل دفتش هعاًٍت اهوَس   25/12/94 هَسخ  94شْش ّوذاى دس سال  5جلسِ کویسیَى هادُ 25/12/94هَسخِ   63902پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ 

 عوشاًی استاًذاسی ّوذاى تشکیل ٍ هَاسد ریل هطشح اتخار تصوین گشدیذ.

 هبٌی بش هتشی جعفشی 12هْذیِ ابتذای ٍاقع دس   20811/1ثبتی شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک  07/11/94هَسخ  13353 : ًاهِ شواسُ 1بٌذ 
 احذاث کلیِ طبقات ٍ صیشصهیي با سطح اشغال صذ دس صذ -
 تغییش کاسبشی اص هسکًَی بِ اداسی ) دس طبقات اٍل ٍ دٍم ٍ سَم ٍ طبقِ چْاسم هْواًسشا ( -
 احذاث صیشصهیي دٍم بصَست اًباسی ٍ هَتَسخاًِ ) تاسیسات ( -
 هطشح شذ.ٍاحذ پاسکیٌگ  8عذم تاهیي  -

با تغییز واربزی اس هسىًَی بِ اداری )باًه(در عبمات اٍل دٍم ٍ سَم ٍ عبمِ چْارم هْواًسزا هَضَع هغزح ٍ هصَبِ: 

ٍاحدذ   8درصذ ٍ حذف  100هزبغ بؼذ اس تؼزیض ٍ احذاث ولیِ عبمات ٍ سیز سهیي با سغح اشغال هتز  153بِ هساحت 

همزر گزدیذ صذٍر پایاى وار باًه هٌَط بِ شزٍع ػولیات اجزایی پارویٌگ خیابداى حدك   پارویٌگ هَافمت گزدیذ ضوٌا 

هداُ گشارشدی بدِ     6باشذ ٍ شدْزداری ردزف هدذت     هتز هزبغ هی 800گَیاى پشت باًه صادرات بِ هساحت حذٍد 

 ِ ًوایذ.ئاس الذاهات اًجام شذُ ارا دبیزخاًِ
  23/127هتشهشبع قبل اص تعشیض ٍ   87/125بِ هساحت    47931/10ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  شْشداسی 26/09/94هَسخ   11654: ًاهِ شواسُ  2بٌذ

هتش هشبع ٍ حزف یک ٍاحذ  40/21تغییش کاسبشی اص هسکًَی بِ تجاسی بِ هساحت هبٌی بش   ابتذای سکٌی ًبش کَچِ هطْشیهتشهشبع بعذ اص تعشیض ٍاقع دس 
 هطشح شذ.پاسکیٌگ 

هَرخ  5ا تَجِ بِ هَلؼیت ًاهٌاسب هله ٍ هشىالت تزافیىی ٍ سابمِ عزح در وویسیَى هادُ بهَضَع هغزح ٍ هصَبِ :

ي پارویٌگ ٍ تبذیل اًبارّای هسىًَی بِ ٍاحذ تجاری ٍ ساختِ شذى هله با هَضدَع  ٍ ّوچٌیي ػذم تاهی 05/06/90

 هخالفت شذ.
 57/90تعشیض ٍ هسواحت   اص قبل هتشهشبع 57/112هساحت  بِ 4454/2تی شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثب 28/05/94 هَسخ 6647: ًاهِ شواسُ 3بٌذ 

 هبٌی بش بیي الٌْشیيٍاقع دس  تعشیضاص هتش هشبع بعذ 
 احذاث بٌا با سطح اشغال صذ دس صذ بعذ اص تعشیض -
 جاسی(هتش هشبع سابقِ ت 19هاصاد بش  هتش هشبع ٍاحذ تجاسی 57/71تغییش کاسبشی اص هسکًَی بِ تجاسی ) افضایش   -
 ٍاحذ پاسکیٌگ 2حزف  -
 شذ.هطشح  احذاث صیشصهیي با سطح اشغال صذ دس صذ -

ٍ ّوچٌدیي   گٍ باتَجِ بِ تؼزیض هله ٍ شىل خاص سهیي بِ جْت ػذم اهىاى تداهیي پارویٌد  هَضَع هغزح هصَبِ: 

هتز  19 بز هاساد هتز هزبغ تجاری 57/71هساحت سیز یىصذ هتز هزبغ با تغییز واربزی اس هسىًَی بِ تجاری )افشایش 

ٍاحذ پارویٌگ با ػٌایت بِ هؼزفی پارویٌدگ هؼدَد در پشدت     2ٍ حذف  (صزفا یه ٍاحذ تجاری)هزبغ سابمِ تجاری 

 درصذ هَافمت شذ. 100ّتل هزهز ٍ احذاث سیز سهیي با سغح اشغال 

قبول اص تعوشیض ٍ   هتشهشبوع   20/347 بوِ هسواحت   147/20پالک ثبتی  شْشداسی ّوذاى دسخصَص 22/07/94هَسخ  8956: ًاهِ شواسُ 4 بٌذ
دسصوذ دس صیوش صهویي بوِ هٌاوَس احوذاث        100احذاث بٌا با سطح اشوغال  هبٌی بش ابتذای بلَاس جاًباصاى ٍاقع دس تعشیض  بع بعذ اصهشهتش 94/301

 هطشح شذ.دس طبقِ ّوکف  صذ دسصذپاسکیٌگ ٍ 

درصذ در  صذز سهیي بِ هٌظَر احذاث پارویٌگ ٍ درصذ در سی 100احذاث بٌا با سغح اشغال هَضَع هغزح ٍ با هصَبِ: 

 عبمِ ّوىف بِ صَرت یه ٍاحذ تجاری هَافمت شذ )ارتفاع ًْایی بِ هیشاى یه عبمِ تجاری بزابز ضَابظ(



 37بلَاس هذًی پالک آبی ٍاقع دس  129ٍ  1/129باقیواًذُ شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  29/11/94هَسخ   14242 : ًاهِ شواس5ُ بٌذ
 بشهبٌی 

 هتز هزبع در سیزسهیي 61/99احذاث اًباری تجاری با سطح اشغال صذ در صذ بِ هساحت -

 هتز هزبع در طبقِ ّوکف 61/99احذاث یک ٍاحذ تجاری با سطح اشغال صذ در صذ بِ هساحت -

 هتز هزبع در طبقِ اٍل 49احذاث ًین طبقِ تجاری بِ هساحت -

 طشح شذه عذم تاهیي سِ ٍاحذ پارکیٌگ تجاری-

هتز هزبغ (  61/89)با ػٌایت بِ ًشدیىی پالن بِ تماعغ غیز ّوسغح ٍ وَچه بَدى هساحت هَضَع هغزح ٍ : هصَبِ 

پالن ٍ ػذم اهىاى تاهیي پارویٌگ با تاهیي پارویٌگ در ًشدیه تزیي پارویٌگ  ػوَهی )آلاجاًی بیه( هَافمدت شدذ ٍ   

 بالی هَارد عبك ضَابظ رػایت گزدد.
خیاباى بَعلی سٍبشٍی ّتول بوَعلی کَچوِ    ٍاقع دس  2/4262شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  14/08/94هَسخ  9950اسُ : ًاهِ شو6بٌذ

 هطشح شذ.هتش هشبع دس صیش صهیي  30تغییش کاسبشی اص اًباسی هسکًَی بِ اًباسی تجاسی بِ هساحت هبٌی بش  ششیف

هتدز هزبدغ در سیدز سهدیي      30بِ اًباری تجاری بِ هسداحت   با تغییز واربزی اس اًباری هسىًَیهَضَع هغزح هصَبِ : 

 باشذ. ػْذُ شْزداری ّوذاى هیِ هَافمت گزدیذ )با ػٌایت بِ تؼزیض سیاد هله( بذیْی است هسایل حمَلی ب

 
  هبٌی بش  507/19ٍ 701/89/19ٍ  746/89/19پالک ّای ثبتیدس خصَص  شْشداسی ّوذاى  13/08/94هَسخ  9878: ًاهِ شواسُ 7بٌذ

 هتز 10/6هتزهزبع ٍ بِ ارتفاع  69/136احذاث بٌا با سطح اشغال صذدرصذ در یک طبقِ تجاری ) ّوکف ( بِ هساحت  -

 شذ.هطشح  استقزار خَدرٍّا بِ صَرت یک خَدرٍ هشاحن دٍ خَدرٍ -

هخالفت ٍ همزر  باشذ با تَجِ بِ ػذم تاهیي پارویٌگ ٍ ایٌىِ استمزار ساختواًْا در هٌغمِ بِ صَرت شوالی هیهصَبِ: 

 شذ عبك ضَابظ ٍ همزرات عزح تفصیلی رػایت شَد.
 3/299قبل اصتعوشیض ٍ   هتش هشبع 323بِ هساحت 8/1402دسخصَص پالک ثبتی  شْشداسی ّوذاى   27/02/94هَسخ  2573ًاهِ شواسُ : 8بٌذ

ٍیي با تَجِ بهِ خهط پهزٍصُ    خط پزٍصُ طزح ٍ تذدرخَاست اصالح  خیاباى شْذا هیذاى پشٍاًِ ّا هبٌی بشٍاقع دس هتش هشبع بعذ اص تعشیض 

 هطشح شذ. پزٍاًِ صادرُ ٍ تعزیض سیاد طزح هَصدا 

اصالح خظ پزٍصُ عزح ٍ تذٍیي با تَجِ بِ خظ پزٍصُ عزح هَصدا ٍ پزٍاًِ صادرُ ٍ تؼزیض هصَبِ : هَضَع هغزح ٍ با 

ِ شَرای اسالهی شْز ّوذا 23/10/94هَرخ  265220/6/70سیاد ٍ ًاهِ شوارُ  ُ   ى عبك ًمشد پیَسدت   اهضدا  شدذ

 هَافمت گزدیذ.
ِ ٍاقع دس  3134شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  10/12/93هَسخ 14410: ًاهِ شواسُ 9بٌذ هبٌوی بوش     خیاباى اکباتاى ساستِ ی دباغخاًو
 هطشح شذ.کاسبشی ٍ شبکِ هعابش ٍضع هَجَد  ءابقا

واربزی تجاری ٍ شبىِ هؼدابز ٍضدغ     عزح پیشٌْادی هبٌی بز  ابمابا تَجِ بِ ٍضغ هَجَد با هصَبِ : هَضَع هغزح ٍ 

سداسهاى هیدزاث    19/11/93هدَرخ   146/932-10814هَجَد هَافمت گزدیذ)عزح پیَست( با ػٌایت بِ ًاهِ شوارُ 

 بِ ثبت آثار هلی رسیذُ ٍ در حزین بافت باسار لزار دارد. پالن هذوَرفزٌّگی  صٌایغ دستی وِ 
قبول اص  هتشهشبع  08/443ٍ بِ هساحت  5825/434 ٍ  440 شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  13/08/94هَسخ  9877 : ًاهِ شواس10ُبٌذ

 خیاباى پاستَس هبٌی بش دس ٍاقع هتش هشبع بعذ اص تعشیض  99/439تعشیض ٍ 

 هتزهزبع 150تغییز کاربزی اس هسکًَی بِ تجاری در طبقِ ّوکف بِ هساحت  -

 ت خیاباى پاستَراستقزار بٌا اس سو -

 هطشح شذ. درصذ  طبق اهالک قزار گزفتِ در حزاین با تَجِ بِ قزارگیزی در حزین هخابزات 90احذاث بٌا با سطح اشغال  -



هتز هزبغ )یه ٍاحذ( ٍ  150با تغییز واربزی اس هسىًَی بِ تجاری در عبمِ ّوىف بِ هساحت هَضَع هغزح ٍ هصَبِ: 

ن ٍ لدزار گیدزی در   ئدرصذ با تَجِ بِ ضدَابظ حدزا   80تَر ٍ احذاث بٌا با سغح اشغال استمزار بٌا اس سوت خیاباى پاس

 باشذ. ػْذُ شْزداری ّوذاى هیِ ل حمَلی بئحزین هخابزات هَافمت شذ ضوٌا هسا
عوشیض ٍ  ت اص هتش هشبع قبل 5/118 ٍ بِ هساحت 1/3193شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  21/08/94هَسخ  10304: ًاهِ شواسُ 11بٌذ

 حذف دٍ ٍاحذ پارکیٌگ هطزح شذ.هبٌی بش  + 10دس هیذاى باباطاّش جٌب پلیس اص تعشیض ٍاقع  بعذهتشهشبع  65/118 هساحت

شدْزداری   17/08/94هدَرخ   44502/4حذف دٍ ٍاحذ پارویٌگ با ػٌایت بِ ًاهدِ شدوارُ   هصَبِ: هَضَع هغزح ٍ با 

 2زار گیزی در هجاٍرت هیذاى ٍ ابؼاد ًاهٌاسب سهیي هذوَر با حذف )با تَجِ بِ ل ٍ (ّوذاى )هؼزفی پارویٌگ جایگشیي

پدالن شدوارُ   )هَافمت گزدیذ ضوٌا پایاى وار هله هذوَر هٌَط بِ توله واربزی پارویٌگ ٍاحذ پارویٌگ هَافمت شذ(

  .باشذ ٍالغ در هجاٍر باؽ ایزاًی هی (2655
هتش هشبع ٍاقع  96/26760ت ٍ بِ هساح 435/18پالک ثبتی قسوتی اص خصَص شْشداسی ّوذاى دس 22/07/94هَسخ  8957: ًاهِ شواسُ 12بٌذ

 هطشح شذ.هتز هزبع  1000 تبِ هساح در ضلع جٌَبی باغ ایزاًیاى احذاث کاًَى باسًشستگاىهبٌی بش  پاسک ایشاًیاى  هیذاى فلسطیي دس

زاًیاى بدا تَجدِ بدِ    یلغ در پارن اهتز هزبغ ٍا 1000با احذاث واًَى باسًشستگاى بِ هساحت ٍ هَضَع هغزح هصَبِ :

بِ ضزٍرت ساهاًذّی ٍ استفادُ باسًشسدتگاى     28/10/88هَرخ  3956/6/70شَرای اسالهی شْز بِ شوارُ هصَبِ 

ػشیش در هىاى هٌاسب ٍ با استفادُ اس ًوا ٍ هصالح ّوگَى با هحیظ پیزاهَى هَافمت گزدیذ عزح فَق بِ تاییدذ وویتدِ   

 سیوا ٍ هٌظز بزسذ.
 هتشهشبع قبل اص تعشیض ٍ 75/6317ٍ بِ هساحت   995/13شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  30/07/94هَسخ  9291: ًاهِ شواسُ 13بٌذ
 هتش هشبع بعذ اص تعشیض ٍاقع دس بلَاس هلت هبٌی بش تغییش کاسبشی  اص ٍسصشی بِ تجاسی  هطشح شذ.            16/4129

َکتدار    39باشد  ي طبدق طدرح مصدً       وظر طبق طرح تفصیلی مسکًوی میمصًبٍ :با عىایت بٍ ایىکٍ ملک مًرد 

باش  ي َمچىیه مجتمع يرزشی در مجداير ملدک بصدًر      دارا  کاربر  يرزشی ي معبر می 5مصً  کمیسیًن مادٌ 

متدر  بدا تیییدر کداربر  از      42کامل اح اث ش ٌ ي مًرد بُرٌ بردار  قرار گرفتٍ است ي با تًجٍ بٍ بازگشایی معبدر  

عُد ٌ شدُردار    ٍ کلیٍ مسایل حقًقی بد  ب یُی استمتر مربع بٍ تجار  مًافقت گردی  ي  2243يرزشی بٍ مساحت 

   باش . می َم ان
 

ٍ  51/248ٍ بِ هساحت   50480/10ٍ  4136/10شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ّای ثبتی  15/05/94هَسخ  6162: ًاهِ شواسُ 14بٌذ
 هتش هشبع بعذ اص تعشیض ٍاقع دس بش خیاباى سعیذیِ پاییي هبٌی بش  93/268هتشهشبع قبل اص تعشیض ٍ  30/23
 + (  10/6% دس طبقِ ّوکف ٍ اٍل ) تا کذ استفاعی 81احذاث بٌا با سطح اشغال - 
 حزف دٍ ٍاحذ پاسکیٌگ هطشح شذ. -

ّتدل هزهدز تَسدظ    هَضَع هغزح ٍ با تاهیي یه ٍاحذ پارویٌگ هَرد ًیاس تجاری در  پارویٌگ ػوَهی پشدت   هصَبِ :

 شْزداری هَافمت گزدیذ ضوٌا سایز هَارد بزابز ضَابظ تَسظ شْزداری رػایت گزدد.
هیذاى هتش هشبع ٍاقع دس  47/787ٍ بِ هساحت   2644شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتی  04/06/94هَسخ  6863: ًاهِ شواسُ 15 بٌذ

 هبٌی بش  باباطاّش پشت فشٍشگاُ اتکاء

 بلَک هجضا هطابق طشح پیشٌْادی 3ا بِ صَست استقشاس خاص بٌ -

 دسصذ100احذاث صیشصهیي اٍل با سطح اشغال  -

 حزف یک ٍاحذ پاسکیٌگ سشپَشیذُ ٍ تاهیي آى بِ صَست سٍباص دس حیاط -

 آساًسَس بِ تشاکن، هاصاد بش ضَابط شْشساصی ٍ هعواسی هطشح شذ. 2ساُ پلِ ٍ  2افضایش هساحت  -



ا تَجِ بِ پالن ّای ساختِ شذُ هجاٍر ٍ رػایت ًَرگیزی پالن ّای هجاٍر )ػذم اشزافیت( هصَبِ : هَضَع هغزح ٍ ب

بلدَن  هجدشا ٍ    3با استمزار خاص بِ صدَرت   16/12/94هَرخ  15012/11/10بِ شوارُ  ٍ اخذ تاییذیِ آتش ًشاًی

هدَرخ   8397/11ارُ % ٍ حذف یه ٍاحذ پارویٌگ )با ػٌایدت بدِ ًاهدِ شدو    100احذاث سیز سهیي اٍل با سغح اشغال 

آساًسدَر بدِ    2راُ پلدِ ٍ   2شْزداری هبٌی بز هؼزفی پارویٌگ جایگشیي( سزپَشیذُ ٍ افشایش هساحت  12/07/94

تزاون هاساد بز ضَابظ شْزساسی ٍ هؼواری هَافمت گزدیذ. بذیْی است ولیِ هسائل حمَلی بِ ػْذُ شْزداری ّوذاى 

 هی باشذ.

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


