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 استانداري ابالغ گرديده است. 9/4/4346مورخ  9494/94/49برابر نامه شماره 
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 تاودار :  اس

 

 

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 :

  ي:راٌ ي شهرسا

 

 

 

وز هحررد ور ررس هتهًٍرر    23/06/95 هررَز   95هررْس ّورردرى وز  رره   5جلسررِ یویسرریَى هررهوُ  21/06/95 مووورخ  64092پیررسٍ وتَاٌههررِ هرروهزُ 
 رهَز توسرًی ر  هًدرزی ّودرى اشکید ٍ هَرزو ذید هطسح راخهذ اصوین گسوید.

ه رس   150ه س هسبر  ببرد رش اترسیط ٍ     06/175بِ هسهح   956/4 هْسورزی ّودرى وزخصَص پالک ثب ی 30/10/94هَز   12978: ًههِ هوهزُ   1بٌد 
 ه س هسب  هطسح هد. 50هسب  بتد رش اتسیط ٍرب  وز هیدرى هدزس هبٌی بس اغییس یهزبسی رش هسکًَی بِ اجهزی بِ هسهح  

ه به ساابهه تجااری   متز مزبع )با توج ۰۵موضوع مطزح و با تغییز کاربزی اس مسکونی به تجاری )در همکف( به مساحت هصَبِ : 

رعایت سایز ضوابط و مهزرات طزح تفصیلی  موافهت گزدیذ. )منوط به تخزیب بناای   ومتز مزبع( با دستزسی اس سمت کوچه  ۰۵

 موجود و اخذ پزوانه ساختمانی جذیذ( ضمنا مسایل حهوقی به عهذه شهزداری همذان می باشذ.
  -هبٌری برس      ی ه سی  تیدیٍِرب  وز  هسب  ه س 225بِ هسهح   رصلی 644/99/4ثب ی  پالکوزخصَص   04/05/95هَز   5473: ًههِ هوهزُ  2 بٌد ب

 ه س + 30/6ه س هسب  وز طبقِ ّوکف به ید رزافهتی  10/64اغییس یهزبسی رش هسکًَی بِ هخ لط بِ صَزت رحدرث اجهزی به هسهح  
 وزصد 80سبی بِ صَزت وزصد وز طبقهت به طَ  ظل  غسبی ٍ ه 80رحدرث بٌه به  طح رهغه   -
  طح رهغه  صد وز صد وز شیسشهیي رٍ  ٍ طبقِ ّوکف -
 ه س ههشرو بس رزافهع هجهش ( 40/3ه س)  700/28رحدرث بٌه به رزافهع ًْهیی  -
 هطسح هد. حرف خسٍج رظطسرزی وٍم هَزو ًیهش -

الک ّ ای هک کًَی ٍ ب ا تَج ِ ب ِ ایٌک ِ       هغزح ٍ با تَجِ بِ ًشدیکی تقاعع ٍ کاربزی ّای پیزاهَى ٍ ّوجَاری با پ  هصَبِ : 

ٍاگذاری اٍلیِ بِ صَرت هککًَی بَدُ با هَضَع هخالفت گزدیذ. ٍ لذا بزابز ضَابظ اقذام گزدد ٍ هقزر شذ شْزداری اس ارس ا   

 هَارد هشابِ خَدداری ًوایذ.

 12 –خیهبرهى هْدیرِ   ٍرب  وز  ه س هسب 13/198سهح  به ه 4553/1وز خصَص پالک ثب ی  هْسورزی ّودرى 20/12/94هَز   15330: ًههِ هوهزُ  3 بٌد
هطرسح  وزصد وز ظل  هسبی طبق ًقشِ پیشٌْهوی  85وزصد + زرُ پلِ ٍ آ هًسَز ٍ رحدرث بٌه به طَ   67رحدرث بٌه به  طح رهغه  هبٌی بس   ه سی زٍحهًی

 هد.

درصذ + راُ پلِ ٍ آساًکَر ٍ احذاث بٌا با  67 هصَبِ: هَضَع هغزح ٍ با عٌایت بِ پالک ّای هجاٍر با احذاث بٌا با سغح اشغا 

 درصذ در ضلع شزقی عبق ًقشِ پیشٌْادی هَافقت شذ.ضوٌا هکایل حقَقی بِ عْذُ شْزداری هی باشذ. 85عَ  

 
هبٌری   ر الهیهىبلَرز هْید ٍرب  وز  ه س هسب  250به هسهح   10915/10هْسورزی ّودرى وزخصَص پالک ثب ی  28/6/94هَز   7807: ًههِ هوهزُ 4بٌد 
 هطسح هد. ه سی هْید ر الهیهى 30ه س رش هتبس  3رحدرث یک وزب  َرزُ زٍ بِ تسض بس 
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ه  ز هزب ع ٍ ًی اس ب ِ ت اهیي       180هصَبِ: هَضَع هغزح ٍ با عٌایت ب ِ اف شایم هک احت ٍاح ذ ّ ای هک کًَی بیش  ز اس        

ه  زی ب ِ    30ه  ز اس هبب ز    3ب ِ ع ز    دٍ ٍاحذ پارکیٌگ بِ اسای یك ٍاح ذ هک کًَی ص زفا ب ا ایج اد ی ك دره س َارُ        

 ( جْت هغلَبیت فضا هَافقت گزدیذ ) هٌَط بِ عذم افشایم ٍاحذّای ساخ واًی بز اساس پزٍاًِ ّای صادر شذُ
ببرد رش اترسیط ٍ هسرهح      ه سهسبر  112به هسهح   2153/18هْسورزی ّودرى وز خصَص پالک ثب ی   16/12/1393هَز   14650: ًههِ هوهزُ  5 بٌد
ه س هسب  وز طبقِ  14اغییس یهزبسی رش هسکًَی بِ  اجهزی بِ ه سرژ  بسهبٌی  ه سی هدًی ،جٌب ،پهزک هْدر12خعس ،ٍرب  وز بتد رش اتسیط  ه سهسب  53/90

 .هطسح هد ّوکف ) رعهی ههشرو پهزییٌگ (

ٍ تاهیي کاهل پارکیٌ گ ل ذا ب ا    هغزح ٍ با تَجِ بِ ًیاس هٌغقِ ٍ هٌَط بِ رعایت ضَابظ ٍ هقزرات عزح تفصیلی هَضَع هصَبِ:  

 ذ.هاساد پارکیٌگ( هَافقت بِ عول آهه ز هزبع در عبقِ ّوکف )فضای  14تغییز کاربزی اس هککًَی بِ تجاری بِ هکاحت 
ربقهء هتبس هبٌی بس  ر  هورى، خیهبهى حکینٍرب  وز  10400/127/10هْسورزی ّودرى وزخصَص پالک ثب ی  27/03/1395هَز   3713: ًههِ هوهزُ   6بٌد 
 هطسح هد. ه سی بسربس طسح هَژور، طسح افکیکی، ٍظ  هَجَو، پسٍرًِ صهوزُ ٍ ر ٌهو ههلکی  پالک ّهی ٍرب  وز هتبس هریَز بسربس طسح پیشٌْهوی 18

ه زی تبزیف شذُ اًذ ٍ ّوچٌ یي پزٍاً ِ ّ ای     18هَضَع هغزح ٍ با تَجِ بِ ٍضع هَجَد ٍ اسٌاد هالکیت کِ بِ هببز هصَبِ : 

ه زی بزابز عزح پیشٌْادی شْزداری هَافقت ٍ ضوٌا کلیِ  18رُ بز اساس عزح هَصدا ٍ با تَجِ بِ شزایظ هببز با ابقا هببز صاد

 ه زی بِ عْذُ شْزداری ّوذاى هی باشذ. 18هکایل حقَقی ٍ اجزای هببز 
اغییس یرهزبسی  هبٌی بس  بلَرز ههّدٍرب  وز  هسب  ه س 240بِ هسهح    8632/1018/9ثب ی  وزخصَص پالک 24/03/1395هَز   3550: ًههِ هوهزُ  7 بٌد

 هطسح هد. ه سهسب  وز طبقِ ّوکف هطهبق ًقشِ پیشٌْهوی 40/39رش هسکًَی بِ اجهزی بِ هسهح  

رعای ت کلی ِ   تَج ِ ب ِ ایٌک ِ ک ل هد َر در ع زح تفص یلی دارای ک اربزی هخ  لظ ه ی باش ذ ل ذا ب ا              هغزح ٍ با هصَبِ : 

ي کاهل پارکیٌ گ ٍ ًی اس هٌغق ِ ب ِ ک اربزی تج اری ب ا تغیی ز ک اربزی اس هک کًَی ب ِ تج اری ب ِ              ضَابظ ٍ هقزرات ٍ تاهی

 ذ.ه ز هزبع در عبقِ ّوکف هَافقت ش 40/39هکاحت 
برهتاس رش   –هرکسیِ  ٍربر  وز   ه س هسب  242به هسهح   10158/54/1وز خصَص پالک ثب ی  ْسورزی ّودرىه 04/05/95هَز   5482: ًههِ هوهزُ  8 بٌد

هطرسح  وزصد بِ تالٍُ زرُ پلِ ٍ آ هًسَز ٍ طَ  هجهش اه حد  هخ  بٌهی پالک ّرهی هجرهٍز    65رحدرث بٌه به  طح رهغه  هبٌی بس  هشههى بسًههِ ٍ بَوجِ 
 هد.
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هغزح ٍ با عٌایت بِ ایٌکِ در هدَر هذکَر بِ دلیل عز  ّای ه فاٍت دارای عَ  هجاس ه فاٍت هی باشذ لذا ب ا  هصَبِ: هَضَع 

درصذ بِ اضافِ راُ پلِ ٍ آساًکَر( هَافق ت   65بِ پالک ّای هجاٍر پالک هذکَر تا حذ پیم آهذگی پالک ّای عزفیي ) عٌایت

 شذ.

ببد رش اتسیط  ه سهسب  2500به هسهح   6410/175وز خصَص پالک ثب ی   رهالک ٍ حقَبی ی هدیس 14/04/1395هَز   9586290: ًههِ هوهزُ  9 بٌد
هطرسح   یهزبسی رش افسیحی اَزیس ی گسوهگسی بِ اه یسهت هْسیاغییس  بساپِ حصهز حهج هوستلی هبٌی ٍرب  وز بتد رش اتسیط  ه سهسب  2500ٍ هسهح  

 .هد

ه ز هزبع هَافقت شذ. )ب ا   2500تَجِ بِ ًیاس هٌغقِ بِ کاربزی تاسیکات شْزی بِ هکاحت حذٍد هغزح ٍ با هَضَع هصَبِ:  

ْی است کاربزی تاسیکات هذکَر فاقذ ّزگًَِ حزین خاص ٍ هد ذٍدیت ب زای اه الک    تَجِ بِ هَافقت کوی ِ کارشٌاسی(بذی

 پیزاهَى بِ لداػ کاربزی ٍ ضَابظ ساخت ٍ ساس هی باشذ. 

 

 

 


