
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

15/06/96 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 14/06/96 مورخ  55822
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

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

 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 :  

 معايوت عمراوي استاودار : 

 

 

 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 هعاونت اهوس   15/06/96 هوسخ  96شهش هوذاى دس سال  5هاده  طشح تفصیلی جلسه کویسیوى 14/06/96 هوسخ22853پیشو دعوتناهه شواسه 
 تصوین گشدیذ.اتخار و عوشانی استانذاسی هوذاى تشکیل و هواسد ریل هطشح 

هبنی بش دسخواست ابقاء طشح ، هتش هشبع 11/516هساحت  به 16612/10 دس خصوص پالک ثبتیشهشداسی هوذاى  03/03/95هوسخ  2471: ناهه شواسه 1بنذ 
 هطشح شذ.واقع دس کوچه هشکی ، یاس ششقی به نام آقای هحوذ جواد غالهی   23/11/84/ش هوسخ 24369با توجه به ناهه شواسه 4/4/76تفکیکی هصوب 

تًجٍ بٍ يضع مًجًد طزح تفکیکی ي ویش سىذ مالکیت مبىی بز تعزیف معبز لذا با طزح پیشىُادی پیًست ي گزفته مطزح ي با مصًبٍ : 

 ذٌ شُزداری می باشذ(زی مًافقت گزدیذ. ) بذیُی است مسائل حقًقی مزتبط بٍ عُتارتفاع اس معبز دٌ م

دسخواست ابقاء هعبش ده هتشی هجاوس کاسبشی آهوصشی بش اساس طشح تفکیکی و حزف دس خصوص  شهشداسی هوذاى 07/12/95 هوسخَ 14311ناهه شواسه : 2بنذ 
 هطشح شذ. 4دس شهشک بهشتی ، ایثاس  هتشی با توجه به وضع هوجود واقع 4هعبش 

متزی پیادٌ با تًجٍ بٍ يضع  4متزی مجاير کاربزی آمًسشی بزاساس طزح تفکیکی ي حذف معبز  10با ابقاء معبز مطزح ي  مصًبٍ :

 مًجًد مًافقت گزدیذ بذیُی است مسائل حقًقی بٍ عُذٌ شُزداری می باشذ.
دس خواست  هتش هشبع هبنی 270هساحت به  4281/1 و 1/ 4600و4601/1  ثبتی شهشداسی هوذاى دس خصوص پالک 13/02/95هوسخ  1383ناهه شواسه :  3بنذ 

هتشی شکشیه به نام وسثه هشتضی  30واقع دس  بش اساس طشح هشجاى، 1361هتش هشبع با توجه به پشوانه صادسه دس سال  270ابقاء کاسبشی هسکونی به هساحت 
 هطشح شذ. بشیشی

متز  270 حذيد کاربزی پارکیىگ بٍ مساحت پزياوٍ ساختماوی صادر شذٌ با کلیات تغییز 61با تًجٍ بٍ ایىکٍ در سالمطزح ي مصًبٍ : 

 .بذیُی است مسائل حقًقی بٍ عُذٌ شُزداری می باشذ گزدیذ. مًافقتپیًست  مزبع بٍ مسکًوی طبق طزح پیشىُادی

کاسبشی هختلط با هبنی بش ابقاء   شهشک هذنیواقع دس  فشهاد شیش ولیخواست آقای دسبه شهشداسی هوذاى  25/10/95 هوسخ11/10 /12588 : ناهه شواسه 4بنذ 
 هطشح شذ.عنایت به هصوبه کویسیوى هاده پنج 

مبىی بز تغییز کاربزی اس مسکًوی بٍ مختلط ي َمچىیه  13/6/73صًرتجلسٍ کمیسیًن مادٌ پىج  9عىایت بٍ بىذمطزح ي با  مصًبٍ :

 کاربزی مختلط مًافقت گزدیذ. مذیز امالک حقًقی ادارٌ کل لذا با ابقاء 24/2/96مًرخ  6115/96وامٍ شمارٌ

ضع هوجود و طشح هوژدا و حزف ودسخواست ابقاء هعبش و کاسبشی هسکونی هطابق با شهشداسی هوذاى دس خصوص  27/11/95هوسخ  13945 : ناهه شواسه 5بنذ 
 هطشح شذ. لکه پاسکینگ هطابق طشح پیشنهادی واقع دس خیاباى شهذاء ،کوچه عالن شناس

ابقاء معبز ي کاربزی مسکًوی طبق يضع مًجًدي طزح مًصدا ي حذف لکٍ پارکیىگ يبا عىایت بٍ ایىکٍ قسمتی اس با مطزح ي مصًبٍ : 

 لکٍ پارکیىگ ویش تغییز کاربزی ومًدٌ است لذا با در خًاست مًافقت گزدیذ. بذیُی است مسائل حقًقی بٍ عُذٌ شُزداری است.
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