
 

 

 <79استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانتفصيلي ) ماده پنج ( شهر  صورتجلسه کميسيون طرح

A تاريخ جلسه 

</>/@; 

A شماره و تاريخ دعوتنامه 

 ;@/</> مًرخ <?=8:

 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 A پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 4/2/55مورخ  4634/321/41/55طي نامه شماره  5و4و1بند 

 استانداري ابالغ گرديده است. 25/10/55مورخ  65543/326/41/55مه شماره طي نا2بند 

 استانداري ابالغ گرديده است. 20/3/56مورخ  15066/326/41/55طي نامه شماره  6بند 
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رهى ييي  

 ش ري  :  يگرد

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 معايوت عمراوي استاودار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي دبير كميسيًن

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 
 

در محل دفتر معايوت عمراوی استاوذاری  94دَمیه جلسٍ کمیسیًن مادٌ پىج شُر َمذان در سال  ;@/</> مًرخ <?=8:پیري دعًتىامٍ شمارٌ 

 َمذان تشکیل ي مًارد ریل اتخار تصمیم گردیذ:

متر مربع  ياقع در خیابان بیه  286بٍ مساحت  1/72/73/85/10شُرداری َمذان در خصًص پالک ثبتی  28/5/94مًرخ  6654: وامٍ شمارٌ 1بىذ 

 الىُریه مطرح شذ. الىُریه  مبىی بر احذاث پارکیىگ مکاویسٌ ياقع در خیابان بیه

 مظًتٍ: تٍ دلیل مشىالت تزافیىی ي وامىاسة تًدن محل احذاث پارویىگ تا درخًاست مخالفت شذ.

متر مربع قبل از  5/500بٍ مساحت  3077/2977/3078/2972ثبتی شُرداری َمذان در خصًص پالک  20/4/94مًرخ  4929: وامٍ شمارٌ 2بىذ 

 ياقع در خیابان شُذا مبىی بر ابقاء کاربری طرح مًشدا با تًجٍ بٍ پرياوٍ صادرٌ مطرح شذ.متر مربع بعذ از تعریض  5/493  تعریض ي

 َا ویش تزاتز ضًاتط احذاث گزدد. ایجاد پارویىگ الذام ي در خظًص 15/10/82 ومیسیًن مادٌ پىج مًرخ مظًتٍ 2مظًتٍ: ممزر شذ تزاتز تىذ 

 متعاقبا ابالغ میگردد.: 3بىذ 

درطذ در طثمٍ سیزسمیه ي  100درطذ ي  71درطذ در طثمٍ َمىف تا طًل  68درطذ در طثمات  66مظًتٍ: تا احذاث تىا تا سطح اشغال 

تٍ اتؼاد سمیه ي امىان دستزسی پیادٌ ي سًارٌ ي وًرگیزی اس  مًافمت ي ممزر شذ تا تًجٍ (متزی 18مؼثز  تز در )ياحذ مسىًوی 83احذاث 

متزی مًافمت شذ ضمىاً  18متزی اس مؼثز  5/2درب  8تاشذ تا ایجاد  مؼثز ضلغ غزتی تا ػىایت تٍ يجًد مؼثز سًارٌ وٍ جادٌ تظفیٍ خاوٍ می

 رد طثك ضًاتط رػایت گزدد.امًر آب الشامی است ي تمیٍ مًا 19/5/94مًرخ  200/ 1899اجزای مفاد وامٍ شمارٌ 

متر  97بٍ مساحت مذیریت امالک ي حقًقی در خصًص تغییر کاربری از مسکًوی بٍ بُذاشتی درماوی  21/5/93مًرخ  22993/92: وامٍ شمارٌ 4بىذ 

 ياقع در مسکه مُر امیذ اکباتان مطرح شذ.مربع 

( ٌتزاتز وزيوی ارائٍ شذ 51متزمزتغ )لطؼٍ  97تا تغییز وارتزی حذيد  مظًتٍ: تٍ دلیل ویاس مىطمٍ )مسىه مُز( تٍ وارتزی تُذاشتی درماوی

 اس مسىًوی تٍ تُذاشتی درماوی مًافمت شذ.

 

 شُرداری َمذان در خصًص اصالح َىذسی معبر ياقع در بلًار مذوی کًچٍ حافظ مطرح شذ. 28/11/93مًرخ  13794: وامٍ شمارٌ 5بىذ 
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متزمزتغ  75/10َىذسی مؼثز مطاتك طزح پیشىُادی شُزداری مًافمت ي ممزر گزدیذ مساحت مظًتٍ: تزاتز وظز ومیتٍ فىی تا اطالح 

الحاق گزدد ي مسائل  پالن شمالی( 2)َای شمالی َای مجاير تٍ پالن حاطل اس جاتجایی خط پزيصٌ تٍ طًرت مسىًوی ي در راستای پالن

 حمًلی مزتثط تٍ ػُذٌ شُزداری َمذان تاشذ.

ياقع  متر مربع بعذ از تعریض 1992متر قبل از تعریض ي  2400بٍ مساحت  14181/10درخصًص پالک ثبتی  14/12/92مًرخ  11406:وامٍ شمارٌ 6بىذ

سی دستر-متری 18طبقٍ با تًجٍ بٍ مساحت پالک ي معبر 5/10طبقٍ جمعا 3افسایش ارتفاع بٍ میسان  –در اعتمادیٍ مبىی بر استقرار خاص در سٍ بلًک 

 ياحذ  90افسایش تعذاد ياحذ بٍ میسان  -با تًجٍ بٍ اختالف سطح 80/2احذاث حیاط در کذ  -متری 18تعییه کذ مبىا از معبر  -متری 18سًارٌ از معبر 

 درصذ برابر وقشٍ پیشىُادی مطرح شذ. 95افسایش سطح اشغال در طبقٍ َمکف  -درصذ100افسایش سطح اشغال در زیر زمیه ايل  -

 18اس مؼثز   Bاس ضلغ شمال ي تلًن   Aدرطذ لثل اس تؼزیض تا استمزار تلًن  60زاتز وظز ومیتٍ فىی تا احذاث تىا تا سطح اشغال مظًتٍ:ت

اس مؼثز  Bطثمٍ ي تامیه پارویىگ در طثمٍ َمىف ي طثمات سیز سمیه مًافمت  ي ممزر شذ وذ ارتفاػی تلًن  10متزی تا خالض مسىًوی در 

متزی لحاظ گزدد ضمه رػایت حمًق  10 مؼثز اس Aمتزی تاشذ ي وذ ارتفاػی تلًن  18متز اس  3ػمة وشیىی تٍ میشان  متزی لحاظ ي تا 18

ل یمتز مزتغ اس مسىًوی تٍ فضای سثش تغییز وارتزی ي تٍ شُزداری َمذان ياگذار گزدد ي مسا 37/230َمسایگی ي َمچىیه ممزر گزدیذ 

طثمٍ وسثت تٍ ضًاتط تذلیل تًافمات اوجام شذٌ تیه ویزيی  3ذ تًضیح ایىىٍ افشایش ارتفاع حمًلی مزتثط تؼُذٌ شُزداری َمذان تاش

 اوتظامی ي شُزداری ي وارگشار مزتًطٍ در جُت تمله سایت ویزيی اوتظامی تًدٌ )تزاتز ومشٍ پیًست(  

 


