
 

 

 027 استان همدان  کد اداره کل راه و شهرسازی

 مريانجشهر  (ماده پنج  )صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

22/12/95 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 21/12/95  مورخ 53993
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًردي: دستور کار جلسه 

 

.  استانداري همدان ابالغ گرديده است20/3/96 مورخ 15073/326/41/95باعنايت به نامه شماره 
 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

 

 

 

  در هحل دفتر هعاًٍت اهَر عوراًی استاًذاری ّوذاى تشکیل 22/12/95 هَرخ  95 شْر هرياًج در سال 5 جلسِ کویسیَى طرح تفصیلی هادُ 21/12/95  مورخ 53993پیرٍ دعَتٌاهِ شوارُ 

 .ٍ هَارد ريل هطرح ٍ اتخار تصوین گرديذ

 هتر هربع هبٌی بر جابجايی قسوتی از کاربری صٌعتی ٍ کارگاّی با فضای 6222 با هساحت 2415/12 شْرداری هرياًج در خصَص پالک ثبتی 5/5/95 َهَرخ  738/2/95ًاهِ شوارُ  : 1بٌذ 
. سبس ، ٍاقع در بلَار ارتش، هطرح شذ

در ضلغ شمالي ي واربزي فضاي سبش بٍ  (33 الي 28) متزمزبغ اس واربزي صىؼتي ي وارگاَي بٍ فضاي سبش شامل لطؼات 169مطزح ي با جابجايي : مصًبٍ 

.  متزمزبغ در ضلغ شزلي مًافمت گزديذ151صىؼتي ي وارگاَي بٍ مساحت 
 75 درصذ بِ 67 هترهربع هبٌی بر افسايش سطح اشغال از 63/187 بِ هساحت 3595/2580/12 شْرداری هرياًج در خصَص پالک ثبتی 1/12/94 هَرخ 2424/2/1394ًاهِ شوارُ  : 2بٌذ 

 .درصذ، ٍاقع در خیاباى حاج بابايی هطرح شذ

 متز در 15) درصذ 74 درصذ بٍ 67مطزح ي جُت مطلًبيت بيشتز مؼماري با رػايت حمًق َمسايگي تا حذ پالن َمسايٍ با افشايش سطح اشغال اس : مصًبٍ 

 .مسائل حمًلي مزتبط بٍ ػُذٌ شُزداري است. بالماوغ مي باشذ ي سايز مًارد طبك ضًابط مصًب ػمل شًد (َز طبمٍ

 درصذ، ٍاقع در خیاباى 82 درصذ بِ 67 هترهربع  هبٌی بر افسايش سطح اشغال از 175 بِ هساحت 5139/12 شْرداری هرياًج درخصَص پالک ثبتی 5/2/95 هَرخ 168/2/95ًاهِ شوارُ  : 3بٌذ 
 . هتری هطرح شذ8 هتری عسجذی ًبش 15

 .مطزح ي با تماضاي مذوًر مخالفت گزديذ: مصًبٍ 
 هبٌی بر تغییر کاربری از هسکًَی بِ تجاری بِ هساحت  هتر هربع48/87 با هساحت حذٍد 4468/12  شْرداری هرياًج در خصَص پالک ثبتی 8/12/94 هَرخ 2524/2/94ًاهِ شوارُ  : 4بٌذ 
.  هترهربع ، ٍاقع در خیاباى اهام زادُ هحسي، هطرح شذ25

 25مًضًع مطزح ي با رػايت وليٍ ضًابط يممزرات طزح تفصيلي ي تاميه وامل پارويىگ ي وياس مىطمٍ با تغييز واربزي اس مسىًوي بٍ تجاري بٍ مساحت : مصًبٍ 

. متزمزبغ مًافمت گزديذ
 5/5کال ) هبٌی بر افسايش يك طبقِ هازاد بر ضَابط هتر هربع 60/212 بِ هساحت  1761/1285/7 شْرداری هرياًج درخصَص پالک ثبتی 5/10/95 هَرخ  1705/2/95ًاهِ شوارُ  : 5بٌذ 

 .ٍاقع در کَی آفتاب، هطرح شذ (طبقِ

با افشايش يه طبمٍ ي تاميه وامل پارويىگ ول ياحذ َا ي با  ( متزي24پالن مجاير بز خيابان )مًضًع مطزح ي ممزر گزديذ بٍ دليل رػايت خط آسمان : مصًبٍ 

. تًجٍ بٍ تائيذيٍ ساسمان وظام مُىذسي استان مًافمت ي سايز مًارد طبك ضًابط ػمل گزدد
.  هتر هربع هبٌی بر تايیذ طرح تفکیکی ٍ شبکِ هعابر، ٍاقع در حذ فاصل استاديَم ٍ بلَار ارتش هطرح شذ81/4276 شْرداری هرياًج با هساحت  5/7/95 هَرخ 1363/2/94ًاهِ شوارُ  : 6بٌذ 

بذيُي است تفىيه لطؼات با رػايت ضًابط ي ممزرات طزح جامغ ي .مطزح ي با شبىٍ مؼابز پيًست مًافمت ي پس اس تاييذ در وميتٍ فىي ابالؽ گزدد: مصًبٍ 

 .تفصيلي ػمل گزدد

 . هتری گلسار ٍ بلَار ارتش هطرح شذ24 ّکتار، هبٌی بر طرح بازار هبل هرياًج، ٍاقع در حذ فاصل 7 شْرداری هرياًج، بِ هساحت 9/4/1394 هَرخ 702/2/94ًاهِ شوارُ  : 7بٌذ 

پس بزرسي ي طزح در وميتٍ فىي در جلسٍ آتي وميسيًن  (........مؼابز ي )مًضًع مطزح ي با وليات طزح باسار مبل مًافمت ي ممزر شذ جشئيات طزح : مصًبٍ 

 .مادٌ پىج مطزح گزدد


