
 44.00.24مورخ  همذانمصوبات كميسيون طرح تفصيلي )ماده پنج( شهر 
شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مبني بر اطالع رساني عمومي مصوبات كميسيون هاي  30/6/44)به استناد مصوبه 

 مقام عالي وزارت راه وشهرسازي ( 14/4/45مورخ  02/100/16530شماره ماده پنج و بخشنامه 

در هحل دفتر هعاًٍت هحترم اهَر عوراًی  24/8/94هَرخ  5چْاردّویي جلسِ کویسیَى هادُ 23/8/94هَرخ 41599پیرٍ دعَتٌاهِ شوارُ    

 استاًذاری ّوذاى تشکیل هَارد ریل اتخار تصوین شذ.

یذ بْشتی بِ هساحت حذٍد ٍاقع در شْرک شْ 175شْرداری ّوذاى درخصَص پالک ثبتی  21/12/93هَرخ  15170: ًاهِ شوارُ 1بٌذ 

 هترهربع هبٌی بر تغییر کاربری از باغ بِ هسکًَی هطرح شذ.28874

هصَبِ: هطشح ٍ دس ساستای تؼییي تکلیف اهالک ٍ اساضی با هالکیت خصَصی ٍ دس جْت ایجاد پاسک ٍ فضای سبض ٍ خذهات ػوَهی بشابش ًظش 

 طٌْادی بطشح ریل هَافقت ضذ:قاًَى صهیي ضْشی با طشح پی 14کویتِ فٌی ٍ بشاساس هادُ 

ٍ کاسبشی  09/7522دسصذ ٍ بِ هساحت  05/26کاسبشی هسکًَی ٍ هختلط بِ هیضاى –هتش هشبغ  69/20847کاسبشی پاسک ٍ فضای سبض ٍ هؼبش 

اگزاس ٍ هتش هشبغ ٍ هقشس ضذ پاسک ٍ فضای سبض ٍ هؼابش بصَست سایگاى بِ ضْشداسی ٍ 88/504دس صذ بِ هساحت  75/1ػوَهی بِ هیضاى 

هاُ بشای استفادُ ػوَهی تبذیل بِ پاسک ًوایذ ّوچٌیي  15ضْشداسی تا پایاى سال ًسبت بِ ضشٍع ػولیات اجشای فضای سبض اقذام ٍ تا 

 هتش هشبغ بصَست سایگاى بِ اداسُ کل ساُ ٍ ضْشساصی ٍاگزاس گشدد. 88/504کاسبشی ّای  ػوَهی بِ هیضاى 
ٍاقع در اعتوادیِ پشت اردٍگاُ فجر بِ هساحت حذٍد  19/7شْرداری ّوذاى درخصَص پالک ثبتی  31/3/94هَرخ  397: ًاهِ شوارُ 2بٌذ

 هترهربع هبٌی تقاظای احذاث بٌا در قسوت شوالی اراظی تعاًٍی هسکي دادگستری هطرح شذ: 24000

 9109980900019172ًٍذُ ٍ سای دیَاى بِ ضواسُ پش 8/8/90ٍ  22/3/90هَسخ  5هصَبِ: هطشح ٍ پیشٍ هصَبات کویسیَى هادُ 
صشفاً با احذاث بٌا دس قسوت ضوالی اساضی تؼاًٍی هسکي دادگستشی بشاساس ضَابط ضْشساصی )بِ صَست  26/9/93هَسخِ 

( طبقِ سػایت ضَد تَضیح ایٌکِ  دس هصَبات قبلی ضلغ ضوالی 5/3تفکیکی( هَافقت ٍ ضَابط استفاػی بشاساس پالکْای هجاٍس)

بِ دلیل تقلیل تشاکن جوؼیتی حاصل اص  )اصی بَدُ ٍ با دسخَاست تبذیل بِ قطؼات تفکیکی هَافقت ضذبِ صَست بلٌذ هشتبِ س
 .(کاّص استفاع

هترهربع قبل تعریط ٍ  1005ٍاقع در خیاباى جْاى ًوا بِ هساحت  678/10درخصَص پالک ثبتی 18/11/93هَرخ13360ِ: ًاهِ شوارُ 3بٌذ

 هتر ٍ تاهیي پارکیٌگْای هَرد ًیاز در زهیي هجاٍر هطرح شذ. 7سایش ارتفاع بِ هیساى هترهربع بعذ از تعریط هبٌی بر اف 854

هصَبِ: هطشح ٍ صشفاً با تاهیي کسشی پاسکیٌگ دس پالک هجاٍس با هالکیت یکساى ٍ ایٌکِ پالک هجاٍس صشفاً داسای کاسبشی 
 ؼْذُ ضْشداسی ّوذاى هی باضذ.هسکًَی ٍ غیشقابل تغییش هی باضذ هَافقت هی گشدد ٍ هسائل حقَقی هشتبط ب

از تجاری بِ پارکیٌگ ٍاقع در هسکي  5/402درخصَص تغییر کاربری بِ هساحت  21/8/94هَرخ   41396/94: ًاهِ شوارُ ٍاردُ سازهاى 4بٌذ

 هْر اهیذ اکباتاى هطرح شذ.

فضای سبض بِ پاسکیٌگ بِ ٍ جاسی هصَبِ: با تَجِ بِ ًیاص تاهیي پاسکیٌگ ٍاحذ ّای تجاسی هسکي هْش با تغییش کاسبشی اص ت

 هتشهشبغ هَافقت ضذ. 5/402هساحت 
هتری جَالى هبٌی بر تغییر  30ٍاقع در خیاباى شْذاء  2537شْرداری ّوذاى درخصَص پالک ثبتی  27/2/94هَرخ  2572: ًاهِ شوارُ 5بٌذ

 هترهربع هطرح شذ. 6کاربری از آهَزشی بِ تجاری بِ هساحت 

ا ًظش کویتِ فٌی ٍ با تَجِ بِ بشسسی اػضای کویتِ فٌی بِ هٌظَس تذقیق هحذٍدُ هالکیت با اصالح کاسبشی هصَبِ: هطشح ٍ بشابش ب
اداسُ کل  21/12/89هَسخ  27/104/9544هتشهشبغ با ػٌایت بِ ًاهِ ضواسُ  6هطابق هحذٍدُ هالکیت با کاسبشی تجاسی بِ هساحت 

 آهَصش ٍ پشٍسش هَافقت ضذ.
ٍاقع در هیذاى رسالت ابتذای بلَار  21774/137/10شْرداری ّوذاى درخصَص پالک ثبتی  27/3/94هَرخ  3750/11/10ًاهِ شوارُ  :6بٌذ  

 هترهربع از پالک ثبتی از هسکًَی بِ تجاری هطرح شذ.  25هطْری هبٌی بر تغییر کاربری 

هتشهشبغ اص  25ک صشفاً با تغییش کاسبشی هصَبِ: بشابش ًظش کویتِ فٌی بِ ػلت سفغ هغایشت با ًقطِ تشسیوی ٍ لضٍم یکپاسچگی پال
 اص هسکًَی بِ تجاسی هَافقت ٍ هقشس ضذ بقیِ هَاسد طبق ضَابط سػایت گشدد. 21774/137/10پالک 



ى ٍاقع در شْرک فرٌّگیاى بیي هیذا 1188/712/1شْرداری ّوذاى درخصَص پالک ثبتی  20/12/94هَرخ  2271: ًاهِ شوارُ 7بٌذ

 هبٌی بر تغییر کاربری از هسکًَی بِ هختلط هطرح شذ. استقالل ٍ هیذاى هعلن

هصَبِ: بشابش ًظش کویتِ فٌی با تَجِ بِ ًیاص هٌطقِ بِ کاسبشی تجاسی با تغییش کاسبشی اص هسکًَی بِ هختلط ٍ دستشسی سَاسُ اص 
 هتشی هَافقت ٍ هقشس ضذ سایش هَاسد طبق ضَابط سػایت گشدد. 10هؼبش پیادُ 

هتری با تَجِ بِ پرٍاًِ ّای صادرُ ٍاقع در  12بِ  10شْرداری ّوذاى هبٌی بر افسایش عرض هعبر از  22/4/94هَرخ  5052: ًاهِ شوارُ 8بٌذ

 هتری فاطویِ کَچِ ٍحیذیِ هطرح شذ. 18سعیذیِ 

شس ضذ هتشی هَافقت ٍ هق 12بِ  10هصَبِ: با تَجِ بِ بشسسی اػضای کویتِ فٌی ٍ پشٍاًِ ّای صادسُ با افضایص ػشض هؼبش اص 
 هسائل حقَقی هشتبط بؼْذُ ضْشداسی ّوذاى باضذ.

ٍاقع در بلَار شْیذ اسالهیاى هبٌی بر تغییر کاربری از  15249/143/10درخصَص پالک ثبتی  9/12/93هَرخ  14901: ًاهِ شوارُ 9بٌذ

 هترهربع هطرح شذ. 98/99اداری بِ تجاری بِ هساحت 
 99ص هٌطقِ )هحلِ( بِ کاسبشی تجاسی با تغییش کاسبشی اص اداسی بِ تجاسی بِ هساحت هصَبِ: بشابش ًظش کویتِ فٌی با تَجِ بِ ًیا

سػایت  هتشهشبغ هَافقت ٍ هقشس ضذ دستشسی اص هؼبش با ػشض کوتش باضذ ٍ بقیِ هَاسد اص جولِ تاهیي پاسکیٌگ ّا بشابش ضَابط
 گشدد.  

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

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


