
 

 

 720کد   استان همدان اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

03/11/95 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 03/11/95 مورخ  47107
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

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

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

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رهى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 وي استاودار : معايوت عمرا

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي

 

يت شهرسيا ي ي معمياري ادارٌ كيل    مدير رئيس شًراي شهر :

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

دس هحل دفتش هعاًٍت اهَس عوشاًی استاًذاسی   03/11/95 هَسخ  95شْش ّوذاى دس سال  5هادُ  طشح تفصیلی جلسِ وویسیَى 03/11/95 مورخ 47107پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ 
 اتخار تصوین گشدیذ.ٍ ّوذاى تشىیل ٍ هَاسد ریل هطشح 

هتش هشتع تعذ اص تعشیض هثٌی  6/256هتش هشتع لثل اص تعشیض ٍ  264تا هساحت  13/2643پالن ثثتی  شْشداسی ّوذاى دس خصَص 11/3/95هَسخ  2922ًاهِ شواسُ  : 1تٌذ 
احذاث صیشصهیي تا  -ٍاحذ پاسویٌگ طثك ًمشِ پیشٌْادی 5/0هحاسثات پاسویٌگ تِ اصای ّش اتاق  -تش تغییش واستشی اص هسىًَی تِ تفشیحی، گشدشگشی جْت احذاث هْواًپزیش 

هتشهشتع ) یاصدُ هتش هشتع ( طثك ًمشِ 11احذاث اتاق ًگْثاًی تِ صَست تِ ساصی ٍ تا هساحت  -صذ طثك ًمشِ پیشٌْادی صشفا جْت تاهیي پاسویٌگ  سطح اشغال صذ دس
 ، هطشح شذ.2تاغستاى -تاالتش اص فشٍشگاُ اتىا -پیشٌْادی، ٍالع دس تلَاس فلسطیي

هتزی ٍ احداث سیز سهیي با  10هْواًسزا جْت احداث هْواًپذیز با دستزسی اس خیاباى هصَبِ : هطزح ٍ با تغییز واربزی اس هسىًَی بِ ّتل ٍ 

هتزهزبغ طبك  11% طبك ًمشِ پیشٌْادی صزفا جْت تاهیي پارویٌگ ٍ احداث اتاق ًگْباًی بِ صَرت تِ ساسی بِ هساحت 100سطح اشغال 

غ دستی ٍ گزدشگزی ٍ رػایت ولیِ ظَابط هیزاث فزٌّگی صٌایغ ًمشِ پیشٌْادی ٍ تاهیي واهل پارویٌگ طبك ظَابط هیزاث فزٌّگی صٌای

  دستی ٍ گزدشگزی هَافمت شد.
تلَاس اهام خویٌی)سُ(، ًشسیذُ تِ ٍسٍدی ٍالع دس هتش هشتع،  80/303تِ هساحت  ،306/111/18پالن ثثتی خصَص دس  شْشداسی ّوذاى 6/6/93هَسخ  6613: ًاهِ شواسُ  2تٌذ 

 ، هطشح شذ.هتشهشتع 80/303دسخَاست تغییش واستشی اص هسىًَی تِ هختلط تِ هتشاط ، هثٌی تش فشٍشی فذنشْشن هذًی، جٌة شیشیٌی 
هتزهزبغ در یه ٍاحد اس هسىًَی بِ تجاری هَافمت شد. )با  75هطزح ٍ با تَجِ بِ ًیاس هٌطمِ بِ واربزی تجاری با تغییز واربزی صزفا  هصَبِ :

 هل پارویٌگ ظوي هحدٍد وزدى دستزسی پیادُ اس وٌدرٍ بِ تجاری تَسط شْزداری(رػایت ولیِ ظَابط اس جولِ تاهیي وا

هتش هشتع تعذ  09/209هتش هشتع لثل اص تعشیض ٍ  43/219تِ هساحت  4558/1ٍ  4285/1شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالن ثثتی  20/12/94هَسخ  15333ًاهِ شواسُ :  3تٌذ 
 هتشی، هطشح شذ. 12طثمِ( اص هعثش  5/6ٍحاًی، هثٌی تش افضایش استفاع تِ هیضاى یه طثمِ )جوعا هتشی س 12اص تعشیض ٍالع دس خیاتاى هْذیِ 

طبمِ هی باشٌد لذا با  5/6هتزی رٍحاًی وِ اوثزا  12هصَبِ : هَظَع هطزح ٍ با ػٌایت بِ تؼزیط هله ٍ ارتفاع پالن ّای هجاٍر هحَر خیاباى 

 هتزی هَافمت گزدید، بدیْی است ولیِ هسایل حمَلی بِ ػْدُ شْزداری هی باشد. 12طبمِ( اس هؼبز  5/6افشایش یه طبمِ )جوؼا 
اتماء پالن ثثتی هثٌی تش دسخَاست  هتش هشتع 412 حذٍد تا هساحت 2342/2112/18شْشداسی ّوذاى دس خصَص پالن ثثتی 19/1/94هَسخ  151ًاهِ شواسُ :  4تٌذ 

وَی تلَاس اهام خویٌی )سُ( ٍالع دس  شح ٍ تذٍیي تا طشح تفصیلی هَطدا ٍ طشح تفىیىی هصَب ٍ پشٍاًِ ساختواًی صادسُتا تَجِ  تِ هغایشت طشح تفصیلی ط 2342/2112/18
 هطشح شذ.اًذیشِ، 

طبك طزح تفصیلی هَصدا ٍ طزح تفىیىی ٍ پزٍاًِ ّای ساختواًی )سال  2342/2112/18هطزح ٍ با ابماء واربزی هسىًَی پالن ثبتی هصَبِ : 

 هَافمت گزدید .( صادرُ 84
هٌطثك تا ٍضع هَجَد ، اصالح خط پشٍطُ تلَاس شْیذ فْویذُ )حذفاصل هیذاى لائن تا هیذاى پظٍّش(دسخصَص شْشداسی ّوذاى  16/05/95هَسخ  5869 : ًاهِ شواسُ 5تٌذ 

 هطشح شذ. تشاتش طشح پیشٌْادی تا تَجِ تِ ًاهِ هذیشیت هحتشم تیواسستاى تَعلی ّوذاى
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هطزح ٍ بِ جْت آسادساسی هؼبز ٍ ّوچٌیي بِ جْت رػایت حزین بیوارستاى بَػلی با خط پزٍصُ پیشٌْادی بلَار شْید فْویدُ هصَبِ : 

)حدفاصل هیداى لائن تا هیداى پضٍّش طبك طزح پیشٌْادی اهعا شدُ وویتِ فٌی ظوي رػایت ػزض وٌدرٍ ٍ احداث پیادُ رٍ در راستای پیادُ 

هتز ٍ ّن سطح پیادُ رٍ با ارتفاع ًْایی  5/1در طبمِ ّوىف بِ ػزض  صزفا یش فعا در همابل هغاسُ ّای تجاریرٍی پارن هزدم ٍ رػایت پ

هتز هی باشد با سطح اشغال لبل اس تؼزیط( . ظوٌا همزر شد  30/9طبمِ بزای ٍاحد ّای تجاری هَافمت شد )حداوثز ارتفاع ًْایی  2حداوثز 

 یوا ٍ هٌظز شْز ّوداى بزسد.طزح ًوای ساختواى بِ تایید وویتِ س
 ، هطشح شذ.ل تلَاسواج تا تلَاس غٌی صادگاىحذ فاصتلَاس شْیذ اسالهیاى فضای سثض دس واستشی  شْشداسی ّوذاى دس خصَص ایجاد 24/6/1395هَسخ  7838: ًاهِ شواسُ  6تٌذ 

حد فاصل بلَار واج هتزی شْید اسالهیاى  30َبی خیاباى ظلغ جٌ)ٍالغ در هطزح ٍ با طزح پیشٌْادی هبٌی بز ایجاد واربزی فعای سبش  هصَبِ :

لطؼِ لچىی فالد واربزی لحاظ ٍ خط پزٍصُ طبك خط پزٍصُ طزح تفصیلی رػایت  5واربزی فعای سبش در تا بلَار غٌی سادگاى( هَافمت گزدید. 

 گزدد.
، هثٌی سٍستشٍی شْشن هذًی –تلَاس اهام خویٌی اصلی ّوذاى ٍالع دس  111/18تی هذیشیت اهالن ٍ حمَلی دسخصَص پالن ثث 6/6/95هَسخ  26400/95: ًاهِ شواسُ  7تٌذ 
 هطشح شذ. تاییذ طشح تفىیىی ٍ تغییش واستشی سایت هسىي هْش یادگاس اهام )سُ(تش 

ارُ سِ پاًصد یه ٍ سِ همزر شد اس لطؼِ تجاری شوتاهیي پارویٌگ ّای تجاری جْت  ِب .هطزح ٍ با طزح تفىیىی پیَست هَافمت شدهصَبِ : 

ٍ با تاهیي پارویٌگ  هتزهزبغ رػایت 100هتز وسز ٍ در جْت پارویٌگ رٍباس تجاری استفادُ گزدد. ظوٌا لطؼِ شوارُ یه حد ًصاب حدالل 

 د.هَافمت گزدی
یشت تیي ٍضع هَجَد ٍ پشٍاًِ ّای صادسُ تا طشح اصالح خط پشٍطُ اتتذای تلَاس جْاًیاى تِ دلیل هغاشْشداسی ّوذاى دسخصَص  15/06/1395هَسخ  7579: ًاهِ شواسُ  8تٌذ 

 هطشح شذ.ٍ تذٍیي تشاتش طشح پیشٌْادی 

 هتزی با طزح پیشٌْادی شْزداری هَافمت گزدید. 30هطزح ٍ با تَجِ بِ پزٍاًِ ّای صادرُ همزر شد بز اساط طزح هَصدا با حفع هؼبز هصَبِ: 
 


