
 

 

 020استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

10/8/44 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 4/8/44 هَسخ 38333

 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ َاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 8/2/3659مورخ  8:64/623/83/59ره برابر نامه شما

 
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رَى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جُاد كشاير ي :  

 معايوت عمراوي استاودار : 

 

 

 شُردار شُر  :   

 

 ومايىدٌ مُىدسيه مشاير :    

 :ي مدير كل راٌ ي شُرسا ي دبير كميسيًن

 

يت شُرسيا ي ي معمياري ادارٌ كيل    مدير رئيس شًراي شُر :

 راٌ ي شُرسا ي:

 

 
 

دس هحل دفتش هعاًٍت اهَس  94سیضدّویي جلسِ کویسیَى هادُ پٌج شْش ّوذاى دس سال  4/8/44 هَسخ 38333دعَتٌاهِ شواسُ  پیشٍ 

 عوشاًی استاًذاسی ّوذاى تشکیل ٍ هَاسد ریل هطشح ٍ اتخار تصوین گشدیذ:

قبل اص  هتشهشبع  256بِ هساحت  1/4755ٍ  4755شْشداسی ّوذاى دس خصَص پالک ثبتی  18/3/93هَسخ  3063: ًاهِ شواسُ 1بٌذ 

 طبقِ هطشح شذ. 5/4بِ  5/3فشٍسدیي هبٌی بش افضایش یک طبقِ اص  15 اسهتشهشبع بعذ اص تعشیض ٍاقع دس بلَ 205ٍ تعشیض 

ّا ٍ ّوچٌیي بِ جْت  پالک هالکاى بِ تجویع قهصَبِ: برابر ًظر کویتِ فٌی با تَجِ بِ ایي کِ هلک در بافت فرسَدُ قرار دارد ٍ ّوچٌیي بِ جْت تشَی

طبقِ هَافقت شذ ٍ هقرر شذ جاى پٌاُ بِ  5/4بِ  5/3اًذازی ٍ سیوا ٍ هٌظر شْری با درخَاست شْرداری هبٌی بر افسایش یک طبقِ از  رعایت سایِ

 صَرت ًردُ فلسی استفادُ گردد.

 170هتشی بِ هساحت  6یش کاسبشی اص هسکًَی بِ هعبش هذیشیت اهالک ٍ حقَقی هبٌی بش تغی 15/4/94هَسخ  17802/94: ًاهِ شواسُ 2بٌذ 

 هطشح شذ. ٍاقع دس بلَاس اهام خویٌی هتشهشبع هٌَط بِ اعطای تشاکن قبل اص تعشیض

 170هتری بِ هساحت  6با تغییر کاربری از هسکًَی بِ هعبر   23/12/90هصَبِ کویسیَى هادُ پٌج هَرخ  12هصَبِ: برابر ًظر کویتِ فٌی با عٌایت بِ بٌذ

باشذ ٍ بذٍى رعایت طَل هجاز صرفاً بِ جْت تأهیي   یهتر 8ٍ  6هترهربع با اعطای تراکن قبل از تعریض هَافقت ٍ هقرر شذ دسترسی صرفاً از هعبر 

 ّای هقابل با ایجاد هعبر هَافقت ٍ هقرر شذ سایر هَارد طبق ضَابط رعایت گردد. دسترسی ٍ ًَرگیری پالک

هتشهشبع هبٌی بش افضایش  271بِ هساحت  9193/10شْشداسی ّوذاى دس خصَص پالک ثبتی  31/2/94َسخ ه 2737: ًاهِ شواسُ 3بٌذ 

 هطشح شذ.شکشیِ خیاباى هتشهشبع هاصاد بش سابقِ تجاسی دس طبقِ ّوکف ٍاقع دس  5/23هساحت کاسبشی تجاسی بِ هیضاى 

هترهربع با  49هترهربع( ٍ احذاث یک ٍاحذ تجاری بِ هساحت  26ی ٍ سابقِ تجاری )هصَبِ: برابر ًظر کویتِ فٌی با تَجِ بِ ًیاز هٌطقِ بِ کاربری تجار

 هترهربع هازاد بر سابقِ تجاری در طبقِ ّوکف هَافقت شذ. 5/23افسایش کاربری تجاری بِ هیساى 

هشبع ٍاقع دس شْشک هتش 41بِ هساحت  14645/19ٍ  14646/19دس خصَص پالک ثبتی  17/6/94هَسخ  7352/11/10: ًاهِ شواسُ 4 بٌذ

 هذًی هبٌی بش احذاث طبقِ فَقاًی بش سٍی قسوت تجاسی هلک ٍ حزف یک ٍاحذ پاسکیٌگ ٍاقع دس شْشک هذًی هطشح شذ.

در طبقِ فَقاًی بذٍى هجَز رٍی تِ سازی با درخَاست  هصَبِ: با عٌایت بِ درخَاست افسایش سطح اشغال هازاد بر ضَابط شْرسازی ٍ احذاث بٌا

 هخالفت شذ.
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 استانداري ابالغ گرديده است. 8/2/3659مورخ  8:64/623/83/59ره برابر نامه شما

 
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رَى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جُاد كشاير ي :  

 معايوت عمراوي استاودار : 

 

 

 شُردار شُر  :   

 

 ومايىدٌ مُىدسيه مشاير :    

 :ي مدير كل راٌ ي شُرسا ي دبير كميسيًن

 

يت شُرسيا ي ي معمياري ادارٌ كيل    مدير رئيس شًراي شُر :

 راٌ ي شُرسا ي:

 

 
 

 دس خصَص طشح پیشٌْادی خیاباى ستاسُ هطشح شذ.  19/5/94هَسخ  6346/11/10: ًاهِ شواسُ 5بٌذ 

ری هٌطقِ ٍ هالکیت در خصَص اظْار ًظر شْردا ّوذاى شْرداری 19/5/94هَرخ  6346/11/10هصَبِ: برابر ًظر کویتِ فٌی با تَجِ بِ ًاهِ شوارُ 

 اراضی هَرد ًظر با طرح پیشٌْادی شْرداری برابر طرح پیَست هَافقت ٍ هقرر شذ هسائل حقَقی هرتبط بِ  عْذُ شْرداری ّوذاى باشذ.

هتشهشبع  650بِ هساحت تقشیبی  850/10دفتش فٌی استاًذاسی ّوذاى دس خصَص پالک ثبتی  26/12/93هَسخ  77707: ًاهِ شواسُ 6بٌذ 

 طبقِ هطشح شذ. 5/7طبقِ بِ  5/4ع دس کَچِ هشکی هبٌی بش افضایش استفاع اص ٍاق

 هصَبِ: با درخَاست هخالفت ٍ هقرر شذ طبق هصَبِ قبلی اقذام گردد.

شهرداری همدان در خصوص طرح پيشنهادی شهرداری واقع در بلوار شهيد فهميده  10/4/43مورخ  10834نامه شماره  :0بند 

 های تجاری مطابق طرح پيشنهادی مطرح شد. ریمبني بر ايجاد کارب
متر مًا قت ي مقرر شد مسائل حقًقي  00/3مصًبٍ: برابر وظر كميتٍ  ىي با تًجٍ بٍ لزيم با گشايي معبر با ايجاد كاربري تجاري با عمق 

 مترمربع( 08/222قطعٍ تجاري جمعا بٍ مساحت حديد  0مرتبطٍ بٍ عُدٌ شُرداري َمدان باشد.)
 

 


