
 

 

    استان همدان   اداره کل راه و شهرسازی

 مالیرصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاریخ جلسه :

51/70/70 

 شماره و تاریخ دعوتنامه :

 21/70/70مورخ  18822

 تاریخ بررسي نهایي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار 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.ها و ارگانسازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

نگييي رئيييس سييا مان ميييرا   ره 

 وگردشگري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماينده مهندسين مشاور :    

كيل راه و   سرپرسيت اداره دبير كميسيون و 

 :شهرسا ي

 

شهرسا ي و معماري اداره كيل راه   معاون رئيس شوراي شهر :

 و شهرسا ي:

 

 

 

در محل   25/70/70( شهر مالیر مورخ  5جلسه کميسيون طرح تفصيلي )ماده  21/70/70مورخ  18822احتراما پيرو دعوتنامه شماره 

 دفتر معاونت امور عمراني استانداری همدان تشکيل و موارد ذیل مطرح و اتخاذ تصميم گردید.

اشغال ، مبني بر سطح  25/1271در خصوص پالک ثبتي شماره  شهرداری مالیر 17/72/70مورخ  277/71/1/70: نامه شماره  1بند 

خيابان واقع در  متر مربع بعد از تعریض 257قبل از تعریض و مساحت  مربعمتر  01/182به مساحت  صد درصد در کليه طبقات

 ، مطرح شد. محمدی کوچه مظهری

مترمربع مي باشد با سطح  47/124تعريض به متراژ  موضوع مطرح و طبق نظر كميته كارشناسي به دليل اينکه ملک دارايمصوبه: 

همچنين ا  سه اشغال صد درصد در كليه طبقات موا قت به عمل آمد. )ضمنا كليه مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري مي باشد( 

 نيز اخذ گرديده است.ا  همسايه ضلع شرقي  12/12/39مورخ  73092محدود شده است و ارائه رضايت محضري به شماره طرف به معبر 

متری طرح تفصيلي و ابقا گذر به  21حذف گذر شهرداری مالیر ، مبني بر  21/75/70مورخ  1021/71/1/70نامه شماره :  2بند 

 ، مطرح شد. خيابان شهيد هوشنگ حاتمي ، کوچه نعمتي بن بست نجفير واقع د ، متری 27صورت بن بست 

ارشناسي به دليل مباحث پدا ند غير عامل با رعايت سلسه مراتب دسترسي معابر و موضوع مطرح و طبق نظر كميته كمصوبه: 

 همچنين نظر مشاور محترم طرح حاضر در جلسه با موضوع مخالفت شد.

 مطرح شد. ، خيابان ولي بخشي، متری واقع در کوچه ایثار 2مبني بر حذف گذر ،  شهرداری مالیر 27/71/2170مورخ  171/71/1/70نامه شماره :  9بند 

موضوع در كميسيون اصلي مطرح و به دليل اينکه ملک مذكور توسط بهزيستي جهت ارائه به محرومين خريداري شده است مصوبه: 

 متري موا قت به عمل آمد. 9با حذف گذر 

ی و اختصاص تعریض آن به متری سعد 28شهرداری مالیر ، با عنایت به تعریض خيابان  75/71/70مورخ   2272/71/1/70نامه شماره :  7بند 

امالک شمالي ، تقاضای ایجاد کاربری های  تجاری در پالک های شمالي و الویت محور پياده برای معبر مذکور واقع در خيابان سعدی کوچه 

 شهيد شيرزادی ، مطرح شد.

ي نيا  به بررسي ائل حقوقموضوع به دليل عدم رعايت مسائل ترا يکي ، نبود شاخصه مهم جهت احدا  پياده راه و مسمصوبه: 

 به بررسي مسائل كارشناسي و ارجاع به كميته  ني دارد.مجدد دارد به همين دليل نيا  
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تغيير مبني بر ،  27/512شهرداری مالیر ، در خصوص پالک ثبتي شماره  77/71/70مورخ  2757/71/1/70نامه شماره :  5 بند

واقع در  متر مربع بعد از تعریض 10/101قبل از تعریض و مساحت  مربعر مت 72/571به مساحت  کاربری از مسکوني به تجاری

 مطرح شد.بعد از کوچه پيروزی ،  شهيد رستگار مومنيخيابان 

باب مغا ه در مسير تعريض   9وضع موجود ملک  وق در جبهه اول به صورت  در مصوبه: موضوع مطرح و با عنايت به اينکه

با تغيير كاربري ا  مسکوني به تجاري و تامين  ابل توجه ملک و سابقه تجاري موجودتعريض قبا عنايت به و مي باشد، 

 پاركينگ در  ير مين موا قت به عمل آمد. ضمنا ساير موارد ا  جمله سطح اشغال و پاركينگ برابر ضوابط و مقررات عمل گردد،

كليه مسائل ( 19/07/34مورخ  7371/179/342طبق نامه شماره  و گردشگري ميرا   رهنگيسا مان رعايت ضوابط )ضمن 

 حقوقي به عهده شهرداري مالير مي باشد.

تغيير کاربری از مبني بر ،  1221شهرداری مالیر در خصوص پالک ثبتي شماره  21/71/70 مورخ 1715/71/1/70نامه شماره :  9بند 

 مطرح شد. بلوار قائم مقاميواقع در  مترمربع 12/181به مساحت  مسکوني به تجاری

موضوع مطرح و با توجه به نزديک بودن به مركز شهر و رعايت مسائل ترا يکي و عدم تعريض ملک ، لذا با موضوع مصوبه: 

 مخالفت و مقرر شد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب عمل گردد.

اصلي  1217فرعي از  5118ک ثبتي شماره در خصوص پالراه و شهرسازی اداره کل  11/75/70 مورخ 2122/15نامه شماره :  4بند 

 مترمربع واقع در انتهای خيابان سعدی مطرح شد. 2117مبني بر تغيير کاربری از معبر به فرهنگي ، مذهبي ، درماني ، پارکينگ به مساحت ، 

ل پاركينگ در ن كاما  معبر به مذهبي )مسجد( با تامي متر مربع 500موضوع مطرح و با تغيير كاربري به متراژ مصوبه: 

متر مربع ا  معبر به  رهنگي )كتابخانه( با تامين كامل پاركينگ در پيلوت و تغيير  730 ير مين و با تغيير كاربري به متراژ 

متر مربع ا  معبر به  188مربع ا  معبر به پاركينگ در مجاور ملک و با تغيير كاربري به متراژ متر 9/184تراژ كاربري به م

ضمنا به پيوست( موا قت به عمل آمد. كه به امضاء اعضاء كميته  ني رسيده است )بهداشت( طبق نقشه استقرار ) درماني )پايگاه

  مقرر شد طرح كلي در جلسه سيما منظر شهري بررسي شود. ساير موارد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب صورت پذيرد.
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تغيير مبني بر ،  11/1281در خصوص پالک ثبتي شماره ،  شهرداری مالیر 22/1/72 مورخ 2215/77/1/72نامه شماره :  8بند 

 مطرح شد. خيابان شهيد رجایي نبش کوچه فرهنگواقع در  مترمربع 17/118به مساحت  کاربری از مسکوني به تجاری

سائل ترا يکي موضوع مطرح و با توجه به بررسي هاي به عمل آمده و جلسات متعدد كميته كارشناسي و رعايت ممصوبه: 

 مشاور طرح تفصيلي، با موضوع مخالفت شد و مقرر گرديد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي عمل شود. همچنين استعالم منطقه و

 22مبني بر حذف ،  20/1711شهرداری مالیر ، در خصوص پالک ثبتي شماره  22/78/72مورخ  5511/77/1/72نامه شماره  : 3 بند

 متر مربع بعد از تعریض واقع در ميدان فخریه مطرح شد. 18/171قبل از تعریض و مساحت  متر مربع 81/127احت به مسواحد پارکينگ 

متر مربع اين ملک در مسير تعريض واقع شده  87/293متر مربع ا  مساحت  79/99موضوع مطرح و با توجه به اين كه مصوبه: 

پاركينگ موا قت به عمل آمد. كليه مسائل  جابجاييجاري( با موضوع ضوابط پاركينگ )ت 2-9-5ا  رديف  2و به استناد بند 

. )با عنايت به نامه ضمنا طبق ضوابط محل پاركينگ عمومي پشت شهرداري تامين شودحقوقي به عهده شهرداري مي باشد. 

 (04/12/34رخ مو 15979/00/1/35شهرداري مالير به پيرو متمم قرارداد شماره  11/04/34مورخ  7507/00/2/34شماره 

 


