
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانرتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر صو

 تاريخ جلسه :

13/10/94 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 13/10/94مورخ 50482

 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

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

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :راٌ ي شهرسا يي مدير كل  دبير كميسيًن

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

دس هحل دفتش  13/10/94هَسخ  94شْش ّوذاى دس سال (  5هادُ عشح تفصیلي )جلسِ کویسیَى  13/10/94هَسخِ  50482پیشٍ دػَتٌاهِ ّای شواسُ 
 هؼاًٍت اهَس ػوشاًي استاًذاسی ّوذاى تشکیل ٍ هَاسد ریل هغشح اتخار تصوین گشدیذ.

هتشهشبغ ٍاقغ دس اًتْای ٌّشستاى هبٌي بش تغییش  221بِ هساحت  2190/1ص پالک ثبتي شْشداسی ّوذاى دسخصَ 6/2/94هَسخ  1326: ًاهِ شواسُ 1بٌذ 
 هتشهشبغ هغشح شذ. 27کاسبشی اص هسکًَي بِ تجاسی بِ هساحت 

شبغ( بِ هساحت هتشه 23هتش هشبغ هاصاد بش سابقِ قبلي ) 27هصَبِ: هَضَع هغشح ٍ بشابش ًظش کویتِ فٌي با تغییش کاسبشی اص هسکًَي بِ تجاسی بِ هساحت 
 هتشهشبغ بِ ػٌَاى یک ٍاحذ تجاسی هَافقت گشدیذ ضوٌاً تاهیي پاسکیٌگ عبق ضَابظ سػایت گشدد. 50کل 
 29/212تؼشیض ٍ اص هتشهشبغ قبل  83/297بِ هساحت  1624ٍ  1622شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتي  11/6/94هَسخ  7119: ًاهِ شواسُ 2 بٌذ

 هغشح شذ.( پشٍطُ کَثش )اداسی  -هسکًَي بِ تجاسی -دس هیذاى هفتح کَچِ سسَهات هبٌي بش تغییش کاسبشی اص تجاسی  هتشهشبغ بؼذ اص تؼشیض ٍاقغ
هتشهشبغ هَافقت گشدیذ ٍ  29/212اداسی بِ هساحت -هسکًَي بِ تجاسی  -هصَبِ: هَضَع هغشح ٍ با ػٌایت بِ ًظش کویتِ فٌي با تغییش کاسبشی اص تجاسی

پایاى کاس .پاسگیٌگ تاهیي شَد  ،هتشهشبغ بِ صَست عبقاتي 1000پاسکیٌگ ٍاقغ دس خیاباى سسَهات )قسوت ششقي خیاباى( بِ هساحت  هقشس شذ دس کاسبشی
 بشای هلک هَسد ًظش هٌَط بِ تاهیي پاسکیٌگ هي باشذ کِ هي بایست هَسد بْشُ بشداسی قشاس گیشد.

کوال –هتشهشبغ ٍاقغ دس هیشصادُ ػشقي  95/277بِ هساحت  5278/10صَص پالک ثبتي شْشداسی ّوذاى دسخ 19/1/94هَسخ  155: ًاهِ شواسُ 3بٌذ
 دسصذ هاصاد بش ضَابظ هغشح شذ. 15هاصاد بش استفاع هجاص ٍ افضایش سغح اشغال بِ هیضاى استفاع ًبش کَچِ ًیکَ هبٌي بش افضایش یک عبقِ -آباد

ذ با ٌت خظ آسواى ٍ هَقؼیت سایش پالک ّای هجاٍس کِ داسای یک عبقِ هاصاد هي باشهصَبِ: هَضَع هغشح ٍ با تَجِ بِ ًظش کویتِ فٌي جْت سػای
 .هَافقت گشدیذ سایش هَاسد اص جولِ سغح اشتغال ٍ پاسکیٌگ عیق ضَابظ هي باشذ عبقِ( 5.5)جوؼا افضایش یک عبقِ استفاع

هتشهشبغ  96/375هتشهشبغ قبل تؼشیض ٍ  5/413بِ هساحت  20945/1شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتي  20/3/94هَسخ  3456: ًاهِ شواسُ 4بٌذ
 هتشهشبغ هغشح شذ. 35هتشی شکشیِ هبٌي بش تغییش کاسبشی اص اًباسی بِ تجاسی بِ هساحت  18بؼذ اص تؼشیض ٍاقغ دس 

  .هقشس شذ عبق ضَابظ اقذام گشدد ضوي هخالفت با دسخَاست هشبَعِ هصَبِ : هَضَع هغشح ٍ

 05/1995تؼشیض ٍ اص هتشهشبغ قبل  2000بِ هساحت  33456/263/10شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتي  28/5/94هَسخِ  6651: ًاهِ شواسُ 5بٌذ 
 5/6اع هتشهشبغ بؼذ اص تؼشیض ٍاقغ دس پشدیس جٌب هسجذ اهام ػلي هبٌي بش عشح سایت پیشٌْادی هجوَػِ تؼاًٍي هسکي هخابشات ٍ احذاث بٌا بِ استف

 هغشح شذ. ( یک عبقِ هاصاد بش ضَابظ شْشساصی )هتشی  10عبقِ دس هجاٍست هؼبش 
 اسد عیق ضَابظ اقذام گشدد.هَ ششذ سایٍ هقشس هَافقت عبقِ( 6.5)جوؼا ِ فٌي با افضایش استفاع یک عبقِ هصَبِ: هَضَع هغشح گشدیذ عبق ًظش کویت
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هتشهشبغ ٍاقغ دس شْشک  25/83بِ هساحت  9184/7235/5969/1شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتي  4/5/94هَسخ  5560: ًاهِ شواسُ 6بٌذ
 ِ تجاسی هغشح شذ.فشٌّگیاى هبٌي بش تغییش کاسبشی اص هسکًَي ب

ًظش کویتِ فٌي با تَجِ بِ ًیاص هٌغقِ با تغییش کاسبشی اص هسکًَي بِ تجاسی دس یک ٍاحذ ٍ دس یک عبقِ هَافقت شذ ضوٌاً  عبقهصَبِ : هَضَع هغشح ٍ 
 هتشهشبغ( الضاهي است. 83تاهیي پاسکیٌگ دس هساحت هزکَس )

هتشی پیواى  18هتشهشبغ ٍاقغ دس  1526بِ هساحت  21822/1ّوذاى دس خصَص پالک ثبتي شْشداسی  22/6/94هَسخ  7601/11/10: ًاهِ شواسُ 7بٌذ
 آساًسَس هغشح شذ. 3ساُ پلِ ٍ  3ساُ پلِ ٍ دٍ آساًسَس جوؼاً  2هبٌي بش احذاث بٌا با اضافِ کشدى 

سی با افضایش هساحت ساُ پلِ ّا ٍ آساًسَس بِ سغح ْت هغلَبیت بیشتش فضاّا ٍ هؼواجٍ بِ  هصَبِ: هَضَع هغشح ٍ با تَجِ بِ هساحت صیاد پالک هزکَس
 هَافقت گشدیذ)افضایش هساحت دٍ ساُ پلِ ٍ دٍ آساًسَس هاصاد بش سغح اشتغال هجاص( هٌَط بِ سػایت عَل هجاص  اشغال هجاص

بلَاس –ٍاقغ دس شْشک فشٌّگیاى هتش هشبغ  90بِ هساحت  276/30/8شْشداسی ّوذاى دسخصَص پالک ثبتي  25/11/93هَسخ  13605: ًاهِ شواسُ 8بٌذ
عشح هَطدا ٍ عشح تفکیکي تؼاًٍي هسکي شْشداسی هبٌي بش تغییش کاسبشی  باهبٌي بش سفغ هغایشت بیي عشح تفصیلي عشح ٍ تذٍیي  12بْاسستاى -بٌْاهجَ

 اص حشین سبض بِ هسکًَي هغشح شذ.
کِ دس عشح هَطدا پالک هزکَس داسای کاسبشی هسکًَي بَدُ ٍ ّوچٌیي با تَجِ بِ هصَبِ : هَضَع هغشح ٍ با ػٌایت بِ ًظش کویتِ فٌي ٍ با تَجِ بِ ایٌ

 هتشهشبغ با ابقاء کاسبشی هسکًَي بشابش عشح هَطدا هَافقت شذ. 90ٍاگزاسی شْشداسی جْت کوک بِ احذاث هسجذ اهام حسي )ع( بِ هساحت 
 


