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 همدانشهر  (ماده پنج  )صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

: تاريخ جلسه 

02/02/97 

: شماره و تاريخ دعوتنامه 

 01/02/97  مورخ 2403
تاريخ بررسي نهايي در کميته کار 

 پريودٌ هاي مًردي: دستور کار جلسه 

 

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

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

 
:   مدعًيه بدين حق راي 

:   استاودار 

 

 

رئيس سازمان ميراث فرهىگي 

:  يگردشگري  

 :   رئيس سازمان جهاد كشايرزي 

:  معايوت عمراوي استاودار 

 

 

:   شهردار شهر  

 

:    ومايىدٌ مهىدسيه مشاير 

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسازي

 

يت شهرسازي ي معماري ادارٌ كل مدير: رئيس شًراي شهر 

 :راٌ ي شهرسازي

 

 

 

 
  دس هحل دفتش هعاًٍت اهَس عوشاًی 02/02/97 هَسخ  97 شْش ّوذاى دس سال 5 جلسِ کویسیَى طشح تفصیلی هادُ 01/02/97 هَسخ 2403پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ 

 .استاًذاسی ّوذاى تشکیل ٍ هَاسد ریل هطشح ٍ اتخار تصوین گشدیذ

 ٍاقع دس هیذاى 1/4528 شْشداسی ّوذاى دس خصَص هغایشت طشح هصَب تاص آفشیٌی هحلِ گلپا تا پالک ثثتی14/05/96هَسخ 11/10 /6172ًاهِ شواسُ : 1تٌذ 
 .گلپا سٍتِ سٍی هسجذ، هطشح شذ

مًضًع مطرح بٍ جُت رعایت مسائل پدافىد غیر عامل ي دسترسی بُتر ماشیه َای ايرژاوسی برابر مصًبٍ کمیسیًن مادٌ : مصًبٍ 

 . متری ي بصًرت پیادٌ مًافقت گردید6با معبر بٍ عرض  (10بىد) 23/03/89پىج مًرخ 
  ٍاقع دس چْاسساُ هیذاى CNG شْشداسی ّوذاى دس خصَص دس خَاست پادگاى قْشهاى هثٌی تش احذاث جایگا04/06/96ُ َهَسخ 7119/11/10ًاهِ شواسُ : 2تٌذ 

 .تاس ، جٌة تیواسستاى استش ،هطشح شذ

 5521/1809/95 پادگاى لْزهاى، پس اس رػایت حزین هسیل رٍدخاًِ ٍ با تَجِ بِ ًاهِ شوارُ CNGهغزح ٍ با احذاث جایگاُ : هصَبِ 

 شَرای تزافیه فزهاًذاری ّوذاى 16/11/96 هَرخ 92094 هذیز ول پذافٌذ غیز ػاهل استاًذاری ّوذاى ٍ ًاهِ شوارُ  02/09/96هَرخ 

هَافمت شذ ضوٌاًتاویذ هیگزدد عزح هذوَر دلیماً بزابز عزح سایت پیَست الحاق سهیي هجاٍر ٍرٍدی ٍ خزٍجی بزابز عزح سایت اجزا 

گزدد ٍ ّوچٌیي ٍرٍدی سایت بزابز خظ پزٍصُ اصالح ٌّذسی گزدد ٍ راُ اًذاسی آى هٌَط بِ اجزای واهل عزح ارائِ شذُ هی باشذ ٍ 

 .بزابز هفاد  ًاهِ شَرای تزافیه ٍ بِ تائیذ اػضای وویتِ فٌی بزسذ

 ٍاحذ پاسکیٌگ تا تَجِ تِ قشاگیشی 4 شْشداسی ّوذاى دس خصَص دس خَاست آقای هحوذ سضا ًادسی هثٌی تش حزف 08/12/96هَسخ 15260ًاهِ شواسُ  : 3تٌذ 
  هتشهشتع  ٍ تعذ اص تعشیض 85/329 ٍاقع دس خیاتاى ٌّشستاى  تا هساحت  قثل اص تعشیض1061/748/10دس حشین اطالعات ٍ تعشیض صیاد هلک هزکَس، پالک ثثتی 

 .  هتش هشتع هطشح شذ201/ 25

 ٍاحذ پارویٌگ با  تَجِ بِ تؼزیض هله هَافمت شذ ٍ همزر شذ پارویٌگ جایگشیي بزابز ًاهِ شوارُ 3هغزح ٍ با جابجایی : هصَبِ 

 .  شْزداری ّوذاى در پشت ّتل هزهز تاهیي گزدد23/1/97 هَرخ 433/11/10

 

 هتشی تا 12 طثقِ دس هعثش 5/6 شْشداسی ّوذاى دس خصَص دس خَاست آقای داٍٍد خلَجیٌی هثٌی تش احذاث تٌا تا 02/05/96 هَسخ 5593ًاهِ شواسُ : 4تٌذ 
 ٍاقع دس خیاتاى 1178/10طثق ًقشِ پیشٌْادی تا پالک ثثتی  (یک طثقِ هاصاد تش استفاع هجاص تا تَجِ تِ تعشیض صیاد هلک هزکَس  ) هتش 10/22استفاع ًْایی 

 . هتش هشتع تعذاص تعشیض، هطشح شذ27/205 هتش هشتع قثل اص تعشیض ٍ 29/255سکٌی ، ًثش کَچِ سالهت تِ هساحت 
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 6.5 هتز هزبغ ٍ ارتفاع پالوْای هجاٍر لذا با 205 ٍ بؼذ اس تؼزیض 255هغزح ٍ با تَجِ بِ تؼزیض سیاد هله هساحت لبل اس تؼزیض : هصَبِ 

 هتزی هَافمت شذ ٍ سایز هَارد عبك ضَابظ رػایت شَد ٍ پاسخگَیی بِ هسائل حمَلی بز ػْذُ شْزداری هی 12عبمِ هسىًَی در هؼبز 

 .باشذ
 شْشداسی ّوذاى تِ دسخَاست آقای ایشج سش افشاصی صالح ٍ ششیک  هثٌی تش تغییش کاستشی اص اًثاسی تِ تجاسی تِ 23/11/96 هَسخ 14501ًاهِ شواسُ  : 5تٌذ 

 143/10/ 14797 دسصذ تا پالک ثثتی80 هتش هشتع تا سطح اشغال 10/78 هتش هشتع ٍ تغییش کاستشی صیش صهیي اص اًثاسی تِ پاسکیٌگ تِ هساحت 22/107هساحت 
 . هتش هش تع ، هطشح شذ242تاقیواًذُ ٍاقع دس تلَاس صلفی گل ،هجتوع ایثاس تا هساحت 

هغزح ٍ با تَجِ بِ ػذم ٍجَد دستزسی سَارُ در عزح تفصیلی ٍ ًمشِ پزٍاًِ ٍ ّوچٌیي ػذم رػایت ضَابظ عزح تفصیلی با : هصَبِ 

 . هتزی اًجام پذیزد8احذاث واربزی تجاری هخالفت گزدیذ ٍ همزر شذ دستزسی پارویٌگ صزفاً اس داخل سایت هجتوغ ایثار ٍ هؼبز 

 شُرداری َمدان در خصًص در خًاست يرثٍ آقای محمد تقی شریف زادگان، مبىی بر احداث بىا با یک 15/04/96مًرخ 4694وامٍ شمارٌ  : 6بىد 

 متری با پالک ثبتی 12 متر مربع بعد از تعریض در مجايرت معبر 52/184 متر در زمیىی بٍ مساحت90/18طبقٍ مازاد بر ضًابط شُرسازی بٍ ارتفاع 

 .  ياقع در سعیدیٍ پاییه، کًچٍ کامبیس  مطرح شد10 باقیماودٌ از4886/10

 هتز هزبغ لبل اس تؼزیض ٍ 87/254 ) عبمِ هی باشذ ٍ تؼزیض هله هذوَر 5/6هَضَع هغزح ٍ با تَجِ بِ ایٌىِ اهالن هجاٍر : هصَبِ 

 هتز هزبغ در سهیٌی بِ هساحت 90/18لذا با احذاث بٌا با یه عبمِ هاساد بز ضَابظ شْزساسی بِ ارتفاع  ( هتز هزبغ بؼذ اس تؼزیض52/184

ضوي تاهیي  )بذیْی است هسائل حمَلی بز ػْذُ شْزداری هی باشذ .  هتزی هَافمت شذ12 هتز بؼذ اس تؼزیض در هجاٍرت هؼبز 52/184

 (واهل پارویٌگ

 شْشداسی ّوذاى دس خصَص دس خَاست ّتل اهیشاى، هثٌی تش اجشای سقف  سثک دس قسوتی اص تاغ دس تام 19/02/96هَسخ 1919/11/10ًاهِ شواسُ  : 7تٌذ 
 . هتش هشتع ، هطشح شذ390ّتل اهیشاى تِ هساحت 

 با ولیات اجزای سمف سبه در لسوتی اس باؽ در بام ّتل اهیزاى ٍالغ در بلَار بؼثت بِ  هَضَع هغزح ٍ بزابز ًظزیِ وویتِ فٌی:  هصَبِ 

 هتز هزبغ صزفاً جْت سالي جلسات هزبَط بِ رسرٍ وٌٌذگاى ٍاحذ ّای الاهتی باتَجِ بِ احذاث ٍ ایجاد پارویٌگ در هجاٍر 390هساحت 

بٍ استىاد  (.بذیْی است هسائل فٌی ٍ اجزایی تَسظ ساسهاى ًظام هٌْذسی ساختواى بزرسی ٍ تائیذ گزدد. پالن هذوَر هَافمت گزدیذ

 ) سازمان وظام مُىدسی ساختمان استان َمدان29/1/97 مًرخ1640/97مفاد وامٍ شمارٌ 
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