
 

 

 استان همدان   اداره كل راه و شهرسازي 

 نهاوندصورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 
 

 فرم شماره دو شماره صورتجلسه

 
 اوراق پيوست:

        تاريخ جلسه :

30/30/59 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :
 02/08/95 مورخ 34957

 ساعت شروع و خاتمه جلسه: نام مهندسين مشاور تهيه كننده طرح: تاريخ بررسي نهايي در كميته كار

 هاي موردي بررسي پروندهدستور كار جلسه : 
 

 

مصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به 

 هاي مجري ابالغ گردد. ارگان ها و سازمان
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي  

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :   

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ر ى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 معايوت عمراوي استاودار :  

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :  دبير كميسيًن ي مديركل راٌ ي شهرسا ي

 

مدير شهرسا ي ي معماري ادارٌ كل  رئيس شًراي شهر :

 راٌ ي شهرسا ي:

 
 

در هحل  ًْاًٍذجلسِ كويسيَى طرح تفصيلي )هادُ پٌج( شْر  02/08/95هَرخ  34957تِ استٌاد دػَتٌاهِ شوارُ 

 هحترم اهَر ػوراًي استاًذاري ّوذاى تشكيل ٍ هَارد ريل هطرح ٍ اتخار تصوين گرديذ:هؼاٍى دفتر

تغيير هثٌي تر  ٍ شركاء يصريقدر خصَص تقاضاي  ًْاًٍذشْرداري  29/03/95هَرخ  3100/02/2/95ًاهِ شوارُ :  1تٌذ 

  هطرح شذ.  اًتْاي كَي صفي پَرٍاقغ در  3401/183تِ پالک ثثتي  كارتري از  فضاي سثس تِ هسكًَي

 تغییر کاربری از فعای سبس بٍ مسکًوی مخالفت گردیذ.با مصًبٍ: 

تغيير هثٌي تر  يهٌْاز شْثازخاًن در خصَص تقاضاي  ًْاًٍذشْرداري  20/03/95هَرخ  2736/02/2/95ًاهِ شوارُ :  2تٌذ 

 هطرح شذ.   كَي كياًراٍُاقغ در  اصلي 3020تِ پالک ثثتي  تجاريفضاي سثس تِ  كارتري از

مصًبٍ کمیسیًن مادٌ پىج مًرخ  6)با تًجٍ بٍ بىذ  مترمربع 70/43با تغییر کاربری از فعای سبس بٍ تجاری بٍ مساحت مصًبٍ: 

 شُرداری مبىی بر اوتقال پالک( مًافقت گردیذ. 18/09/89مًرخ  20970ي وامٍ شمارٌ  29/09/88

 صذٍر پرٍاًِ ساختواًي زير حذ ًصابدر خصَص  ًْاًٍذشْرداري  29/03/95هَرخ   3111/02/2/95ًاهِ شوارُ  : 3تٌذ 

 .هطرح شذ كَي سرداب غرتي كَچِ ػوادٍاقغ در  7/1363/6/1 تِ پالک ثثتي

مترمربع از پالک بٍ  22متر مربع ي با تًجٍ بٍ تعریط حذيد  93/50با صذير پرياوٍ ساختماوی زیر حذ وصاب بٍ مساحت مصًبٍ: 

 مترمربع مًافقت گردیذ.     60صًرت یک ياحذ مسکًوی مطابق ظًابط ساخت پالک دارای حذاقل حذ وصاب 

 ادارُ اطالػات شْرستاى ًْاًٍذتقاضاي شْرداري ًْاًٍذ در خصَص  30/03/95هَرخ  3173/02/2/95: ًاهِ شوارُ  4 تٌذ

تلَار شْيذ ٍاقغ در  3817/199/143هسكًَي( تِ پالک ثثتي  -هثٌي تر تغيير كارتري از اداري ٍ اًتظاهي تِ هختلط  )تجاري 

 هطرح شذ.حيذري جٌة قثر آقا 

مترمربع مًافقت گردیذ. سایر مًارد برابر  2476مسکًوی بٍ مساحت  -اوتظامی بٍ تجاری  -تغییر کاربری از اداری با مصًبٍ: 

 ظًابط ي مقررات طرح تفصیلی رعایت گردد. 
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)ثثت  پَر قَبيؼالِ  ذيحوآقاي در خصَص تقاضاي  ًْاًٍذشْرداري  06/03/95هَرخ  2182/02/2/95ًاهِ شوارُ :  5تٌذ 

هطرح  تازار سرداب غرتي كَچِ ػوادٍاقغ در اصلي   1384 تِ پالک ثثتي دسترسيايجاد هؼثر هثٌي تر اسٌاد ٍ اهالک ًْاًٍذ( 

 شذ.  

با تًجٍ بٍ استعالم شمارٌ ي متر طبق وقشٍ پیشىُادی شُرداری  11متر ي طًل  8با ایجاد معبر دسترسی بٍ عرض مصًبٍ: 

 ارٌ ثبت اسىاد ي امالک وُايوذ مبىی بر تعریف حذيد شرقی پالک بٍ معبر مًافقت گردیذ.اد 12/9/94مًرخ  8511/5/94

 بٍ عُذٌ شُرداری است.   مرتبط  مسائل حقًقیرعایت 

 ياستاد اليٍ ل يرٍزتْاً واىيپدر خصَص تقاضاي  ًْاًٍذشْرداري  31/03/95هَرخ  3295/02/2/95ًاهِ شوارُ :  6تٌذ 

 هطرح شذ.   تلَار تؼثتٍاقغ در   439/3/3258/829تِ پالک ثثتي تغيير كارتري از هسكًَي تِ تجاري هثٌي تر 

 مسکًوی بٍ تجاری مخالفت گردیذ.مصًبٍ: با تغییر کاربری از 

هثٌي تر  يقيتْساد حقدرخَاست آقاي  در خصَص ًْاًٍذشْرداري  31/03/95هَرخ   3259/02/2/95ًاهِ شوارُ  : 7تٌذ 

 .هطرح شذ خياتاى هؼلنٍاقغ در  4172/11/2 تِ پالک ثثتيهسكًَي تِ تجاري  كارتري ازتغيير 

متر مربع در َمکف با تامیه پارکیىگ در َمکف ي زیرزمیه در حذ  50 با تغییر کاربری از مسکًوی بٍ تجاری بٍ مساحتمصًبٍ: 

 سطح اشغال مجاز مًافقت گردیذ. سایر مًارد طبق ظًابط رعایت گردد.

 يٍ هصطف يليتْرٍز سرهآقاي  شْرداري ًْاًٍذ در خصَص تقاضاي 30/03/95هَرخ  3191/02/2/95: ًاهِ شوارُ  8تٌذ 

 هطرح شذ. 2شْرک حيذري تلَک ٍاقغ در  1351/4091تِ پالک ثثتي تغيير كارتري از هسكًَي تِ تجاري هثٌي تر  يخسل

ترمربع در َمکف با تامیه کامل پارکیىگ ي رعایت کلیٍ ظًابط م 50با تغییر کاربری از مسکًوی بٍ تجاری بٍ مساحت مصًبٍ: 

 شُرسازی ي معماری مًافقت گردیذ.
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تِ  پسشكاى جَاى يشركت تؼاًٍ شْرداري ًْاًٍذ در خصَص تقاضاي 19/04/95هَرخ  2631/02/2/95ًاهِ شوارُ :  9تٌذ 

 هطرح شذ. خياتاى دٍخَاّراىٍاقغ در  يدرهاً يٍ تْذاشت يتِ تجار يٍرزشاز  يكارتر رييتغهثٌي تر  1/1032پالک ثثتي

مترمربع ي با  84/1003مترمربع ي بُذاشتی درماوی بٍ مساحت  630با تغییر کاربری از يرزشی بٍ تجاری بٍ مساحت مصًبٍ: 

عذم ویاز بٍ پالک  ادارٌ کل يرزش ي جًاوان استان َمذان مبىی بر 18/12/92مًرخ  21684/8/266تًجٍ بٍ وامٍ شمارٌ 

مًصًف ي با تًجٍ بٍ ویاز مىطقٍ بٍ کاربری َای درخًاستی با رعایت کلیٍ ظًابط شُرسازی ي معماری ي میراث فرَىگی ي تامیه 

 ي گردشگری السامی است.پارکیىگ مًافقت گردیذ. ظمىا قبل از صذير پرياوٍ استعالم از ادارٌ کل میراث فرَىگی 

 كيَهرث طاّري ٍ شركاءآقاي  شْرداري ًْاًٍذ در خصَص تقاضاي 06/03/95هَرخ  2174/02/2/95: ًاهِ شوارُ  10تٌذ 

 هطرح شذ. تلَار اهام حسيي )ع( زير چقاٍاقغ در ّاي تفكيكي  اصالح جاًوايي طرحهثٌي تر 

ًقی مرتبط بٍ با اصالح جاومایی طرح َای تفکیکی مصًب طبق وقشٍ پیًست امعاء شذٌ مًافقت گردیذ. کلیٍ مسائل حقمصًبٍ: 

 عُذٌ شُرداری است.

 

 

 

 

 

 

 

 


