
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :
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 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 22/07/96 مورخ  87772
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

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

 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   23/07/96 ضْش ّوذاى هَسخ  (5هادُ ) طشح تفصیلی جلسِ کویسیَىدس خصَظ تطکیل  22/07/96 هَسخ 27758پیشٍ دػَتٌاهِ ضواسُ احتشاها 
 اتخار تصوین گشدیذ.ٍ هَاسد ریل هطشح ًت اهَس ػوشاًی استاًذاسی ّوذاى دفتش هؼاٍ

 ، 2328/10   ضواسُ  پالک ثثتی دسخَاست آقای ٍسثِ  هحوذ سضا هَسیًَذ تا دس خصَظ ضْشداسی ّوذاى  24/10/94  َسخه  12787  ًاهِ ضواسُ : 1تٌذ 
احذاث تٌا تا سطح  - تذٍى تاهیي پاسکیٌگ  ، هتشهشتغ دس کاستشی هسکًَی  12/34  هتشهشتغ تِ 9گستشش هساحت ٍاحذ تجاسی داسای ساتقِ اص  - هثٌی  تش

 ، هطشح ضذ.خیاتاى اتي سیٌا ، ٍاقغ دس  حزف یک ٍاحذ پاسکیٌگ -  هتش  30/13 استفاع ًْایی   اضغال صذ دس صذ دس چْاس طثقِ تا

تجاری دارای  مطزح ي بزابز وظز ومیتٍ فىی ي باػىایت بٍ تؼزیط مله ي باس گطایی مؼبز با گستزش مساحت ياحذ مًظًع مصًبٍ :

متز مزبغ در واربزی مسىًوی ي لشيم تامیه پارویىگ بزای ياحذ مسىًوی ي مؼزفی یه ياحذ   12/34متز مزبغ بٍ  9سابمٍ اس 

پارویىگ جایگشیه در پارویىگ در حال احذاث آلاجاوی بیگ مًافمت بٍ ػمل آمذ ي سایز مًارد بزابز ظًابط ي ممزرات طزح تفصیلی 

 . ػمل گزدد
، ٍاقغ  هتشی 12ٍضغ هَجَد تا حفظ ػشض هؼثش  جاتِ جایی خط پشٍژُ هؼثش تشاساس هثٌی تش  ، ضْشداسی ّوذاى 02/03/1396هَسخ  2791: ًاهِ ضواسُ  2تٌذ 
 هطشح ضذ.هحَطِ کَالًج  ، هیذاى آساهگاُدس 

متزی مًافمت  12ي با حفظ ػزض مؼبز با جابجایی خط پزيصٌ مؼبز بز اساس يظغ مًجًد وظز ومیتٍ فىی  مطزح ي بزابز مًظًعمصًبٍ :

 گزدیذ . ظمىا مسائل حمًلی بٍ ػُذٌ ضُزداری َمذان می باضذ. تًظیح ایىىٍ مؼبز پیطىُادی طزح تفصیلی با يظغ مًجًد اوطباق وذارد.

تِ طَل هؼثش )صشفا حق ػثَس ٍ داالى هتشی تا تَجِ  4هتشی تِ  6تغییش ػشض هؼثش ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ   26/01/1396هَسخ   531: ًاهِ ضواسُ  3تٌذ 
 هطشح ضذ.کَچِ ضشاتی تي تست حاج صیٌل ، جَالى  ٍاقغ دس ،پالک هجاٍس( 

با تغییز  24/12/99صًرتجلسٍ ومیسیًن طزح تفصیلی مًرخ  10ػىایت بٍ بىذ وظز ومیتٍ فىی ي با  مًظًع مطزح ي با مصًبٍ :

  بذیُی است مسائل حمًلی احتمالی بٍ ػُذٌ ضُزداری می باضذ.متزی با تًجٍ بٍ طًل مؼبز مًافمت ضذ .  4متزی بٍ  6ػزض مؼبز اس 

،   53299/9037/10   ضواسُ  ثثتی پالکشا تاغی تا قًصشت ا... آقای  دسخَاستضْشداسی ّوذاى دس خصَظ   06/11/95  هَسخ  13062  ًاهِ ضواسُ:  4تٌذ 
 هطشح ضذ. پشدیساتتذای تلَاس ٍاقغ دس  ،هتشی ) یک طثقِ هاصاد تش ضَاتط ضْشساصی (  8طثقِ دس هجاٍست هؼثش  5/5احذاث تٌا دس  هثٌی تش

ارتفاع ماساد بز ظًابط مخالفت ي ممزر ضذ بزابز ظًابط ي با افشایص  ،لذا  متزی(9ػزض مؼبز )ا تًجٍ بٍ مطزح ي بمًظًع مصًبٍ : 

 ممزرات ػمل گزدد.
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 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي
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 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

 53300/9037/10 ضواسُ  پالک ثثتیدسخَاست خاًن اضشف آقا هحوذی ٍ ضشکاء  تا ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ   08/03/96هَسخ   3054: ًاهِ ضواسُ  5تٌذ 
 هطشح ضذ.کَچِ تاساى ،  پشدیس دس ، ٍاقغ تا تَجِ تِ استفاع پالک ّای هجاٍس هتشی 8طثقِ دس هجاٍست هؼثش  5/5احذاث تٌا دس  ، هثٌی تش

با افشایص یه طبمٍ ماساد مخالفت گزدیذ ي ممزر ضذ ، متزی  9مطزح ي با ػىایت بٍ ارتفاع پالن َای مجاير مؼبز مًظًع مصًبٍ : 

 بزابز ظًابط ي ممزرات ػمل گزدد.

دسخَاست آقای فشصاد خشهشٍدی ٍ ضشکاء )سیذ حثیة هطؼشیاى ٍ هْشاى سالیاى(  تا دس خصَظ  ضْشداسی ّوذاى  23/06/96  هَسخ  7925  : ًاهِ ضواسُ 6تٌذ 
 هطشح ضذ. ضکشیِ ، خیاتاى ًثَتٍاقغ دس هتش هشتغ  72/2256تغییش کاستشی اص تجاسی تِ هسکًَی تِ  هساحت  تش هثٌی 8698/1 ضواسُ  پالک ثثتی

متز مزبع موافقت شد و  27/7722بزابز نظز کمیته فنی با تغییز کاربزی  اس تجاری به مسکونی به مساحت مطزح و مًظًع مصًبٍ : 

 با عنایت به بافت مسکونی منطقه مذکور رعایت حزیم اداره کل اطالعات الشامی است.

حزف   هثٌی تش   10/4503 ضواسُ  پالک ثثتیػلی ػظیوی تا آقای دسخَاست  دس خصَظ ضْشداسی ّوذاى   26/09/1394  هَسخ  11650: ًاهِ ضواسُ  7تٌذ 
 هطشح ضذ. سؼیذیِ پاییي ، ًثص کَچِ ضثیشیٍاقغ دس  پاسکیٌگٍاحذ   3

در ساختمان ي یه ياحذ در پارویىگ جایگشیه در مجاير پارن خاتًویٍ طبك  پارویىگ ي با تامیه َطت ياحذ مطزحمًظًع مصًبٍ : 

 ضُزداری َمذان مًافمت ضذ. 19/05/96مًرخ  6449/11/10وامٍ ضمارٌ 
ذُ فشػی اص تاقیواً 45786 ضواسُ  دسخَاست آقای حویذ سیفی تا پالک ثثتی دس خصَظضْشداسی ّوذاى  06/06/1395هَسخ    7072: ًاهِ ضواسُ  8تٌذ 
ٍ   تا سطح اضغال ًَد دسصذ 8تا  1احذاث تٌا دس طثقات  –ٍ ّوکف    -2ٍ  -1سطح اضغال صذ دسصذ  دس طثقات صیشصهیي  تا   احذاث تٌا –  هثٌی تش  143/10
هتشی  30هؼثش   اص سوت  گدسب پاسکیٌ 4ایجاد  –دسجِ    37سػایت طَل هجاص دس سوت ّوسایِ تا صاٍیِ   ٍ  هجاص دس قسوت ضلغ خیاتاى  طَل  سػایت ػذم 

هتشی )کذ صفش صفش(  ٍاقغ دس خیاتاى استاداى  8دس ًظش گشفتي کذ هثٌا اص هؼثش  –استقشاس پاسکیٌگْا تشاتش ًقطِ پیطٌْادی تا تَجِ تِ ضکل خاظ صهیي   –)اسالهیاى(   

 هطشح ضذ.

یه طبمٍ سیزسمیه با سطح اضغال صذ درصذ ي امىان متزی ي  9احذاث بىا بز اساس ظًابط ارتفاػی مؼبز ي با  مًظًع مطزحمصًبٍ : 

َمىف جُت تامیه پارویىگ مًافمت ضذ. ي سایز  طبمٍ متزی ي ویش سطح اضغال صذ درصذ بزای 35ایجاد دستزسی پیادٌ اس مؼبز 

  مًارد بزابز ظًابط طزح تفصیلی صًرت پذیزد.

 


