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دس هحل دفترش هااًٍرا اهرَس عوشاًر       25/12/94 هَسخ  94شْش ّوذاى دس سال  5جلسِ کویسیَى هادُ 25/12/94هَسخِ   63902پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ 

 استاًذاسی ّوذاى تشکیل ٍ هَاسد ریل هطشح اتخار تصوین گشدیذ.

 هبٌ  بش هتشی جافشی 12هْذیِ ابتذای ٍاقع دس   20811/1ثبت  شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک  07/11/94هَسخ  13353 : ًاهِ شواسُ 1بٌذ 
 احذاث کلیِ طبقات ٍ صیشصهیي با سطح اشغال صذ دس صذ -
 تغییش کاسبشی اص هسکًَ  بِ اداسی ) دس طبقات اٍل ٍ دٍم ٍ سَم ٍ طبقِ چْاسم هْواًسشا ( -
 احذاث صیشصهیي دٍم بصَست اًباسی ٍ هَتَسخاًِ ) تاسیسات ( -
 هطشح شذ.ٍاحذ پاسکیٌگ  8عذم تاهیي  -

با تغییر کاربری از هسکًَی بِ اداری )باًک(در ؼبقات اٍل دٍم ٍ سوَم ٍ ؼبقوِ اْوارم هْواًسورا بوِ      هَظَع هؽرح ٍ هصَبِ: 

ٍاحود اارکیٌو     8درصد ٍ حوف    100هربغ بؼد از تؼریط ٍ احداث کلیِ ؼبقات ٍ زیر زهیي با سؽح اشغال هتر  153هساحت 

هقرر گردید صدٍر اایاى کار باًک هٌَغ بِ شرٍع ػولیات اجرایی اارکیٌ  خیاباى حق گَیاى اشوت باًوک   هَافقت گردید ظوٌا 

از اقوداهات اًاوام شودُ     هاُ گسارشی بِ دبیرخاًِ 6باشد ٍ شْرداری ظر  هدت  هتر هربغ هی 800صادرات بِ هساحت حدٍد 

 ِ ًواید.ئارا
هتشهشبع باذ   23/127هتشهشبع قبل اص تاشیض ٍ   87/125بِ هساحا    47931/10ّوذاى دسخصَص پالک ثبت   شْشداسی 26/09/94هَسخ   11654: ًاهِ شواسُ  2بٌذ

 هطشح شذ.هتش هشبع ٍ حزف یک ٍاحذ پاسکیٌگ  40/21تغییش کاسبشی اص هسکًَ  بِ تجاسی بِ هساحا هبٌ  بش   ابتذای سکٌ  ًبش کَچِ هطْشیاص تاشیض ٍاقع دس 

هوَر    5ا تَجِ بِ هَقؼیت ًاهٌاسب هلک ٍ هشوکتت ترافیکوی ٍ سوابقِ ؼورح در کویسویَى هوادُ       بهَظَع هؽرح ٍ هصَبِ :

ي اارکیٌ  ٍ تبدیل اًبارّای هسکًَی بِ ٍاحد تااری ٍ ساختِ شدى هلک با هَظوَع هاافتوت   ٍ ّوچٌیي ػدم تاهی 05/06/90

 شد.
هتش هشبع باذ  57/90تاشیض ٍ هساحا  اص قبل هتشهشبع 57/112هساحا  بِ 4454/2ت  شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثب 28/05/94 هَسخ 6647: ًاهِ شواسُ 3بٌذ 
 هبٌ  بش بیي الٌْشیيٍاقع دس  تاشیضاص 
 احذاث بٌا با سطح اشغال صذ دس صذ باذ اص تاشیض -
 جاسی(هتش هشبع سابقِ ت 19هاصاد بش  هتش هشبع ٍاحذ تجاسی 57/71تغییش کاسبشی اص هسکًَ  بِ تجاسی ) افضایش   -
 ٍاحذ پاسکیٌگ 2حزف  -
 شذ.هطشح  احذاث صیشصهیي با سطح اشغال صذ دس صذ -



 

 

 720استان همدان  کد  شهرسازی اداره کل راه و

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

25/12/94 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 25/12/94 هَرخ  63902

 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 25/10/1395رخ مو 65953/326/41/95برابر نامه شماره 

 
 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  :   

 

 مشاير :    ومايىدٌ مهىدسيه 

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي

 

يت شهرسيا ي ي معمياري ادارٌ كيل    مدير رئيس شًراي شهر :

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

ٍ ّوچٌیي هساحت زیر   ٍ باتَجِ بِ تؼریط هلک ٍ شکل خاص زهیي بِ جْت ػدم اهکاى تاهیي اارکیٌهَظَع هؽرح هصَبِ: 

هتر هربغ سوابقِ تاواری    19 بر هازاد هتر هربغ تااری 57/71یکصد هتر هربغ با تغییر کاربری از هسکًَی بِ تااری )افسایش 

ٍاحد اارکیٌ  با ػٌایت بِ هؼرفی اارکیٌ  هؼَض در اشت ّتل هرهر ٍ احداث زیر زهیي بوا   2ٍ حف   (صرفا یک ٍاحد تااری)

 درصد هَافقت شد. 100سؽح اشغال 

 94/301قبرل اص تارشیض ٍ   هتشهشبرع   20/347 برِ هسراحا   147/20پالک ثبتر    شْشداسی ّوذاى دسخصَص 22/07/94هَسخ  8956: ًاهِ شواسُ 4 بٌذ
دس  صرذ دسصرذ  دسصذ دس صیش صهیي بِ هٌظَس احذاث پاسکیٌگ ٍ  100احذاث بٌا با سطح اشغال هبٌ  بش ابتذای بلَاس جاًباصاى ٍاقع دس تاشیض  بع باذ اصهشهتش

 هطشح شذ.طبقِ ّوکف 

درصود در ؼبقوِ    صود ر زهیي بِ هٌظَر احداث اارکیٌ  ٍ درصد در زی 100احداث بٌا با سؽح اشغال هَظَع هؽرح ٍ با هصَبِ: 

 ّوکف بِ صَرت یک ٍاحد تااری هَافقت شد )ارتتاع ًْایی بِ هیساى یک ؼبقِ تااری برابر ظَابػ(
 بشهبٌ   37بلَاس هذً  پالک آب  ٍاقع دس  129ٍ  1/129باقیواًذُ شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبت   29/11/94هَسخ   14242 : ًاهِ شواس5ُ بٌذ

 هتز هزبع در سیزسهیي 61/99احذاث اًباری تجاری با سطح اشغال صذ در صذ بِ هساحت -

 هتز هزبع در طبقِ ّوکف 61/99احذاث یک ٍاحذ تجاری با سطح اشغال صذ در صذ بِ هساحت -

 هتز هزبع در طبقِ اٍل 49احذاث ًین طبقِ تجاری بِ هساحت -

 طشح شذه عذم تاهیي سِ ٍاحذ پارکیٌگ تجاری-

اوتک ٍ  هتر هربغ (  61/89)با ػٌایت بِ ًسدیکی اتک بِ تقاؼغ غیر ّوسؽح ٍ کَاک بَدى هساحت هَظَع هؽرح ٍ : هصَبِ 

ػدم اهکاى تاهیي اارکیٌ  با تاهیي اارکیٌ  در ًسدیک تریي اارکیٌ   ػوَهی )آقاجاًی بیک( هَافقت شد ٍ بواقی هوَارد ؼبوق    

 ظَابػ رػایت گردد.
هبٌر    خیاباى بَعل  سٍبشٍی ّتل بَعل  کَچِ ششیفٍاقع دس  2/4262شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبت   14/08/94هَسخ  9950اسُ : ًاهِ شو6بٌذ
 هطشح شذ.هتش هشبع دس صیش صهیي  30تغییش کاسبشی اص اًباسی هسکًَ  بِ اًباسی تجاسی بِ هساحا بش 

هتر هربغ در زیر زهیي هَافقت گردید  30بِ اًباری تااری بِ هساحت  با تغییر کاربری از اًباری هسکًَیهَظَع هؽرح هصَبِ : 

 باشد. ػْدُ شْرداری ّوداى هیِ )با ػٌایت بِ تؼریط زیاد هلک( بدیْی است هسایل حقَقی ب
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  هبٌ  بش  507/19ٍ 701/89/19ٍ  746/89/19پالک ّای ثبت دس خصَص  شْشداسی ّوذاى  13/08/94هَسخ  9878: ًاهِ شواسُ 7بٌذ

 هتز 10/6هتزهزبع ٍ بِ ارتفاع  69/136احذاث بٌا با سطح اشغال صذدرصذ در یک طبقِ تجاری ) ّوکف ( بِ هساحت  -

 شذ.هطشح  استقزار خَدرٍّا بِ صَرت یک خَدرٍ هشاحن دٍ خَدرٍ -

هاافتت ٍ هقرر شد ؼبق  باشد با تَجِ بِ ػدم تاهیي اارکیٌ  ٍ ایٌکِ استقرار ساختواًْا در هٌؽقِ بِ صَرت شوافی هیهصَبِ: 

 ظَابػ ٍ هقررات ؼرح تتصیلی رػایت شَد.
هترش هشبرع    3/299قبل اصتارشیض ٍ   هتش هشبع 323بِ هساحا 8/1402دسخصَص پالک ثبت   شْشداسی ّوذاى   27/02/94هَسخ  2573ًاهِ شواسُ : 8بٌذ

پزٍاًرِ   ٍیي با تَجِ بِ خط پزٍصُ طرزح هرَصدا   خط پزٍصُ طزح ٍ تذدرخَاست اصالح  خیاباى شْذا هیذاى پشٍاًِ ّا هبٌ  بشٍاقع دس باذ اص تاشیض 

 هطشح شذ. صادرُ ٍ تعزیض سیاد

اصتح خػ ارٍشُ ؼرح ٍ تدٍیي با تَجِ بِ خػ ارٍشُ ؼرح هَشدا ٍ ارٍاًِ صادرُ ٍ تؼوریط زیواد ٍ   هصَبِ : هَظَع هؽرح ٍ با 

 هَافقت گردید.ایَست  اهعاء شدُ ى ؼبق ًقشِشَرای استهی شْر ّودا 23/10/94هَر   265220/6/70ًاهِ شوارُ 
کراسبشی   ءابقاهبٌ  بش   خیاباى اکباتاى ساستِ ی دباغخاًٍِاقع دس  3134شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبت   10/12/93هَسخ 14410: ًاهِ شواسُ 9بٌذ

 هطشح شذ.ٍ شبکِ هاابش ٍضع هَجَد 

کاربری تااری ٍ شبکِ هؼوابر ٍظوغ هَجوَد     ءؼرح ایشٌْادی هبٌی بر  ابقابا تَجِ بِ ٍظغ هَجَد با هصَبِ : هَظَع هؽرح ٍ 

سازهاى هیوراث فرٌّیوی  صوٌایغ     19/11/93هَر   146/932-10814هَافقت گردید)ؼرح ایَست( با ػٌایت بِ ًاهِ شوارُ 

 بِ ثبت آثار هلی رسیدُ ٍ در حرین بافت بازار قرار دارد. اتک هفکَردستی کِ 
قبل اص تارشیض ٍ  هتشهشبع  08/443ٍ بِ هساحا  5825/434 ٍ  440 شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبت   13/08/94هَسخ  9877 : ًاهِ شواس10ُبٌذ
 خیاباى پاستَس هبٌ  بش دس ٍاقع هتش هشبع باذ اص تاشیض  99/439

 هتزهزبع 150تغییز کاربزی اس هسکًَی بِ تجاری در طبقِ ّوکف بِ هساحت  -

 ت خیاباى پاستَراستقزار بٌا اس سو -

 هطشح شذ. درصذ  طبق اهالک قزار گزفتِ در حزاین با تَجِ بِ قزارگیزی در حزین هخابزات 90احذاث بٌا با سطح اشغال  -
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هتر هربغ )یک ٍاحد( ٍ اسوتقرار   150با تغییر کاربری از هسکًَی بِ تااری در ؼبقِ ّوکف بِ هساحت هَظَع هؽرح ٍ هصَبِ: 

ن ٍ قورار گیوری در حورین هاوابرات     ئدرصد با تَجِ بِ ظَابػ حورا  80تَر ٍ احداث بٌا با سؽح اشغال بٌا از سوت خیاباى ااس

 باشد. ػْدُ شْرداری ّوداى هیِ ل حقَقی بئهَافقت شد ظوٌا هسا
 ارشیض ٍ هسراحا  ت اص هتش هشبرع قبرل   5/118 ٍ بِ هساحا 1/3193شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبت   21/08/94هَسخ  10304: ًاهِ شواسُ 11بٌذ

 حذف دٍ ٍاحذ پارکیٌگ هطزح شذ.هبٌ  بش  + 10دس هیذاى باباطاّش جٌب پلیس اص تاشیض ٍاقع  باذهتشهشبع  65/118

شوْرداری ّووداى    17/08/94هوَر    44502/4حف  دٍ ٍاحد اارکیٌ  با ػٌایت بِ ًاهوِ شووارُ   هصَبِ: هَظَع هؽرح ٍ با 

ٍاحود اارکیٌو     2رار گیری در هااٍرت هیداى ٍ ابؼاد ًاهٌاسب زهیي هفکَر با حف  )با تَجِ بِ ق ٍ ()هؼرفی اارکیٌ  جاییسیي

ٍاقغ در هااٍر باؽ  (2655اتک شوارُ )هَافقت گردید ظوٌا اایاى کار هلک هفکَر هٌَغ بِ تولک کاربری اارکیٌ  هَافقت شد(

  .باشد ایراًی هی
هیرذاى   دسهتش هشبع ٍاقرع   96/26760ا ٍ بِ هساح 435/18پالک ثبت  قسوت  اص خصَص شْشداسی ّوذاى دس 22/07/94هَسخ  8957: ًاهِ شواسُ 12بٌذ

 هطشح شذ.هتز هزبع  1000 تبِ هساح در ضلع جٌَبی باغ ایزاًیاى احذاث کاًَى باسًشستگاىهبٌ  بش  پاسک ایشاًیاى  فلسطیي

راًیاى بوا تَجوِ بوِ هصوَبِ     یقغ در اارک اهتر هربغ ٍا 1000با احداث کاًَى بازًشستیاى بِ هساحت ٍ هَظَع هؽرح هصَبِ :

بِ ظرٍرت ساهاًدّی ٍ استتادُ بازًشستیاى  ػسیوس در هکواى     28/10/88هَر   3956/6/70شَرای استهی شْر بِ شوارُ 

 هٌاسب ٍ با استتادُ از ًوا ٍ هصافح ّویَى با هحیػ ایراهَى هَافقت گردید ؼرح فَق بِ تایید کویتِ سیوا ٍ هٌظر برسد.
            16/4129 هتشهشبع قبل اص تاشیض ٍ 75/6317ٍ بِ هساحا   995/13شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبت   30/07/94هَسخ  9291: ًاهِ شواسُ 13بٌذ

 هتش هشبع باذ اص تاشیض ٍاقع دس بلَاس هلا هبٌ  بش تغییش کاسبشی  اص ٍسصش  بِ تجاسی  هطشح شذ.

َکتدار  مصدً     39باشد  ي طبدق طدرح مصدً       وظر طبق طرح تفصیلی مسکًوی میمصًبٍ :با عىایت بٍ ایىکٍ ملک مًرد 

باش  ي َمچىیه مجتمع يرزشی در مجاير ملک بصًرت کامل اح اث ش ٌ ي  دارا  کاربر  يرزشی ي معبر می 5کمیسیًن مادٌ 

متر مربدع   2243يرزشی بٍ مساحت متر  با تغییر کاربر  از  42مًرد بُرٌ بردار  قرار گرفتٍ است ي با تًجٍ بٍ بازگشایی معبر 

   باش . می عُ ٌ شُردار  َم انٍ کلیٍ مسایل حقًقی ب ب یُی استبٍ تجار  مًافقت گردی  ي 
 



 

 

 720استان همدان  کد  شهرسازی اداره کل راه و

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

25/12/94 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 25/12/94 هَرخ  63902

 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 25/10/1395رخ مو 65953/326/41/95برابر نامه شماره 

 
 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  :   

 

 مشاير :    ومايىدٌ مهىدسيه 

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي

 

يت شهرسيا ي ي معمياري ادارٌ كيل    مدير رئيس شًراي شهر :

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

 30/23ٍ  51/248ٍ بِ هساحا   50480/10ٍ  4136/10شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ّای ثبت   15/05/94هَسخ  6162: ًاهِ شواسُ 14بٌذ
 هتش هشبع باذ اص تاشیض ٍاقع دس بش خیاباى سایذیِ پاییي هبٌ  بش  93/268هتشهشبع قبل اص تاشیض ٍ 

 + (  10/6% دس طبقِ ّوکف ٍ اٍل ) تا کذ استفاع  81احذاث بٌا با سطح اشغال - 
 حزف دٍ ٍاحذ پاسکیٌگ هطشح شذ. -

ّتل هرهور تَسوػ شوْرداری    هَظَع هؽرح ٍ با تاهیي یک ٍاحد اارکیٌ  هَرد ًیاز تااری در  اارکیٌ  ػوَهی اشت  هصَبِ :

 هَافقت گردید ظوٌا سایر هَارد برابر ظَابػ تَسػ شْرداری رػایت گردد.
هیذاى باباطاّش پشا هتش هشبع ٍاقع دس  47/787ٍ بِ هساحا   2644شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبت   04/06/94هَسخ  6863: ًاهِ شواسُ 15 بٌذ

 هبٌ  بش  فشٍشگاُ اتکاء

 بلَک هجضا هطابق طشح پیشٌْادی 3ا بِ صَست استقشاس خاص بٌ -

 دسصذ100احذاث صیشصهیي اٍل با سطح اشغال  -

 حزف یک ٍاحذ پاسکیٌگ سشپَشیذُ ٍ تاهیي آى بِ صَست سٍباص دس حیاط -

 آساًسَس بِ تشاکن، هاصاد بش ضَابط شْشساصی ٍ هاواسی هطشح شذ. 2ساُ پلِ ٍ  2افضایش هساحا  -

ا تَجِ بِ اتک ّای ساختِ شدُ هااٍر ٍ رػایت ًَرگیری اتک ّای هااٍر )ػدم اشورافیت( ٍ اخوف   هصَبِ : هَظَع هؽرح ٍ ب

بلَک  هاسا ٍ احداث زیر زهویي   3با استقرار خاص بِ صَرت  16/12/94هَر   15012/11/10بِ شوارُ  تاییدیِ آتش ًشاًی

شْرداری هبٌی بور   12/07/94هَر   8397/11ارُ % ٍ حف  یک ٍاحد اارکیٌ  )با ػٌایت بِ ًاهِ شو100اٍل با سؽح اشغال 

آساًسَر بِ تراکن هازاد بر ظَابػ شْرسازی ٍ هؼواری  2راُ الِ ٍ  2هؼرفی اارکیٌ  جاییسیي( سراَشیدُ ٍ افسایش هساحت 

 هَافقت گردید. بدیْی است کلیِ هسائل حقَقی بِ ػْدُ شْرداری ّوداى هی باشد.

 


