
 

 

    استان همدان   اداره کل راه و شهرسازی

 مالیرصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاریخ جلسه :

42/01/69 

 شماره و تاریخ دعوتنامه :

 34/07/69مورخ  37404
 تاریخ بررسي نهایي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 ستانداري همدان ابالغ گرديده است.ا  22/59/53مورخ  73373/727/74/59برابر نامه شماره 

 
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :يون و مدير كل راه و شهرسا يدبير كميس

 

يت شهرسيا ي و معمياري اداره كيل    مدير رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

در محل   33/07/69 مورخ  مالیرشهر  (5ماده ) طرح تفصيلي جلسه کميسيون 34/07/69مورخ  37404پيرو دعوتنامه شماره احتراما 

 اتخاذ تصميم گردید.و موارد ذیل مطرح  تشکيل و نت امور عمراني استانداری همداندفتر معاو

، مین ي ب ر تیيي ر      07/0003ر در خص و  پ الث تیت ي ش ماره     شهرداری مالی   05/70/69مورخ  3674/77/3/69: نامه شماره  1ب د 

 ، مطرح شد.، کوچه فتاحيمربع واقع در خيابان شهيد مصطفي خمينيمتر 69/905به پارکينگ به مساحت  کاربری از مسکوني

م طقيه و حيل    با توجه به نيا  ،مصوبه: موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي با تغيير كاربري ا  مسکوني به پاركي گ عمومي

واحيد پاركي يگ ميي     724مشکالت ترا يکي آن با احداگ پاركي گ عمومي موا قت گرديد . تعداد پاركي گ هاي در نظر گر ته شيده  

 باشد. ضم ا سرويس بهداشتي عمومي م اسب سا ي شده اجرا گردد.

، میني بر رف ع می ایر     5/0306ي شماره شهرداری مالیر در خصو  پالث تیت 00/74/69مورخ  0630/77/3/69نامه شماره :  2ب د 

 ، مطرح شد.ر خيابان عارف نیش کوچه اسماعيليواقع د ،متر مربع 34/30از مذهیي به مسکوني به مساحت 

مصوبه: موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي مب ي بر ر ع مغايرت ملک واقع در خيابان عارف نبش كوچه اسماعيلي ا  مذهبي 

 مترمربع موا قت گرديد. 74/71 به مسکوني به متراژ

، مین ي ب ر    00664/3734ش هرداری مالی ر در خص و  پ الث تیت ي ش ماره        34/74/69م ورخ   3795/77/3/69نامه ش ماره  :  4ب د 

 ، مطرح شد. 5، وحد  بلوار وحد   ،جابجایي بلوث مسکوني با فضای سیز واقع در شهرث وليعصر ميدان جهاد

صورتجلسه كميسييون طيرح    12ب د به طرح موضوع و تصويب آن برابر  ظر كميته   ي و با توجهموضوع مطرح و برابر نمصوبه: 

مسکوني برابر طرح پيش هادي كه به امضاء و 11و با ايجاد  ضاي سبز درمركز سايت و استقرار بلوک  27/90/02تفضيلي شهر مالير مورخ 

 كليه مسائل حقوقي به عهده شهرداري مي باشد. بديهي است (11بز و بلوک) قط كاربري س تاييد اعضاء كميته   ي رسيده است موا قت شد

در خصو  درخواست اهالي خيابان صفرخانيان ، مین ي ب ر    ، مالیرشهرداری   76/07/69  مورخ 9673/77/3/69نامه شماره :  7ب د 

 مطرح شد.علقمه ، خيابان شهيد صفرخانيان ، جنب بن بست واقع در تیيير کاربری از فضای سیز به مسکوني 

متر مربيع موا قيت گردييد و در     1049با تغيير كاربري ا   ضاي سبز به مسکوني به متراژ مطرح و برابر نظر كميته   ي موضوع : مصوبه

متر مربيع معر يي گردييد ضيم ا      4999ضمن  مي ي با مالکيت شهرداري واقع در خيابان شهيد نصيري جهت جاي زين  ضاي سبز به متراژ 

 .گرديد  ضاي سبز روبرو توسط شهرداري تملک و اجرا گردد.كليه مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري مي باشد تاكيد
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میني بر اف زایش  ،  0363/3734شهرداری مالیر ، در خصو  پالث تیتي شماره   37/79/69مورخ  3464/77/3/69نامه شماره :  5 ب د

 ، مطرح شد.درس انتهای بلوار م ، کوی پليسواقع در  ،تراکم

 يسييون طيرح تفصييلي شيهر ماليير ميورخ      ع ايت به طرح موضوع در جلسه كمبرابر نظر كميته   ي و با : موضوع مطرح و مصوبه

مب ي بر مخالفت با موضوع و عدم توجيه كا ي براي ا زايش تراكم در قالب طبقات مقرر شد برابر ضوابط طرح تفصيلي  21/19/1404

 تري براي احداگ ب ا جاري مي باشد.م 8ضوابط معابر  ،متري 8گيري پالک مورد نظر در معبر هي است با توجه به قراربديمايد. احداگ ب ا ن

 077 سطح اشیال ، میني بر 370تیتي شماره  پالث شهرداری مالیر در خصو  06/73/69 مورخ 3969/77/3/69نامه شماره :  6ب د 

 ، مطرح شد.، روبروی شهرداریخيابان شهداواقع در  خدماتي، –مسکوني به تجاری و تیيير کاربری از درصد 

وني توجه به تعريض قابل توجه ا  پالک مورد نظر با تغيير كاربري ا  مسکا مصوبه: موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي و ب

امين پاركي يگ در پاركي يگ   در طبقات اول و دوم و كال در چهارطبقه و تخدماتي  مين و كاربري به تجاري در طبقه همکف و  ير

عمومي شهدا موا قت گرديد بديهي است و تاكيد گرديد بهره برداري ا  پالک مورد نظر و پاركي گ شهدا همزميان صيورت پيذيرد.    

 ساير موارد برابر ضوابط و مقررات طرح تفضيلي صورت پذيرد.

، مین ي ب ر    0005/0و  0009تیتي شماره  های پالث خصو در شهرداری مالیر 33/76/69 مورخ 9300/77/3/69نامه شماره :  4ب د 

 مطرح شد. ،بلوار اراث کوچه فتاحيواقع در  به دو قطعه، تفکيک

مترمربع با توجه به عيدم انطبيا     797و  79با تفکيک پالک مذكور به دو قسمت  برابر نظر كميته   ي: موضوع مطرح و مصوبه

 طرح با ضوابط تفکيک مخالفت و مقرر شد برابر ضوابط صورت پذيرد.

خيابان ش هيد  واقع در  ، متری 6تثیيت گذر به صور  ، میني بر  شهرداری مالیر 06/73/69 مورخ 3993/77/3/69نامه شماره :  8ب د 

 مطرح شد.،  چه الیرزرجایي کو

مصوبه: موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي و با توجه به پروانه هاي صادره با خط پروژه پيشي هادي شيهرداري مب يي بير     

تثبيت گذر  و  موا قت شد. بديهي است كليه مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري مي باشد. )طرح مورد نظير بيه تايييد و    

 يرخانه كميسيون ماده پ ج مي باشدده است و ممهور به مهر دبامضاء كميته   ي رسي
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 ، مطرح شد.خيابان شهيد خانجاني،بلوار آزادیواقع در ،( طرح قدیم )زادبوم برابرتثیيت گذر میني بر ،شهرداری مالیر  70/76/65مورخ  9733/77/3/65نامه شماره  : 0ب د

. متري موا قت شد 17رتفاعي معابر تثبيت عرض معبر برابر وضع موجود ، با ضوابط ابا مصوبه: موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي و 

كميته   يي رسييده اسيت و    اعضاء بديهي است كليه مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري مي باشد. )طرح مورد نظر به تاييد و امضاء 

 ممهور به مهر دبيرخانه كميسيون ماده پ ج مي باشد(

ميدان واقع در ،  قدیم )زادبوم(، طرح برابر متری 9تثیيت گذر به صور  شهرداری مالیر ، میني بر  00/70/69مورخ  090/77/3/69ماره نامه ش:  19ب د

 ، مطرح شد.زندیه، کوچه زندیه
حتمالي به عهده بديهي است كليه مسائل حقوقي ا. متري موا قت شد 6با تثبيت گذر به صورت مصوبه: موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي 

 كميته   ي رسيده است و ممهور به مهر دبيرخانه كميسيون ماده پ ج مي باشد(امضاء شهرداري مي باشد. )طرح مورد نظر به تاييد و امضاء 

، مت ری  9 متری پيشنهادی طرح تفصيلي و حفظ بن بس ت  6حذف کوچه شهرداری مالیر، میني بر  70/76/69مورخ  9733/77/3/69نامه شماره :  11ب د

 ، مطرح شد.سلطاني کوچه، در خيابان ملکيواقع 

متيري   6متري و حفي  بين بسيت     8طرح پيش هادي شهرداري مب ي بر حذف كوچه موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي با مصوبه: 

امضاء اعضاء كميته   ي موا قت شد. بديهي است كليه مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري مي باشد. )طرح مورد نظر به تاييد و 

 رسيده است و ممهور به مهر دبيرخانه كميسيون ماده پ ج مي باشد(

 ، مطرح شد.کوچه آقایيواقع در  ،وضع موجود تثیيت گذربرابرمیني بر  ، شهرداری مالیر 07/73/69مورخ  694/77/3/69: نامه شماره  12ب د

و پيرو اسيتعالم   16/95/86مصوبه كميسيون طرح تفصيلي شهر مالير مورخ  7به ب د توجه با  و موضوع مطرح و برابر نظر كميته   يمصوبه: 

موا قت گرديد. بديهي است كليه مسائل حقوقي احتمالي به عهده با طرح پيش هادي شهرداري  22/91/06مورخ  06-94-996به شماره ص/ا  مشاور 

 ه   ي رسيده است و ممهور به مهر دبيرخانه كميسيون ماده پ ج مي باشد(شهرداري مي باشد. )طرح مورد نظر به تاييد و امضاء اعضاء كميت

، واق ع در کوچ ه حس يني    برابر طرح  قدیم )زادبوم( شهرداری مالیر ، میني بر تثیيت گذر  70/76/0469مورخ  9735/77/3/69: نامه ش ماره   14ب د

 حد فاصل خيابان اراث و سعدی ، مطرح شد.
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ر نظر كميته   ي با طرح پيش هادي شهرداري كه به تاييد و امضاء اعضاء كميتيه   يي رسييده اسيت و     موضوع مطرح و برابمصوبه: 

متري به خيابيان اراک مسيدود    8ممهور به مهر دبيرخانه كميسيون ماده پ ج است موا قت گرديد ومقرر شد دسترسي سواره ا  معبر 

 حتمالي به عهده شهرداري مي باشد.شده و به صورت پياده راه تعريف گردد. كليه مسائل حقوقي ا


