
 

 

    استان همدان   اداره کل راه و شهرسازی

 مالیرصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 جلسه :تاریخ 

72/27/69 

 شماره و تاریخ دعوتنامه :

 62/26/02مورخ  55505
 تاریخ بررسي نهایي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري همدان ابالغ گرديده است.  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 :    

 :كميسيون و مدير كل راه و شهرسا يدبير 

 

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

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

در محل   62/26/02 مورخ  مالیرشهر  (5ماده ) طرح تفصيلي جلسه کميسيون62/26/02مورخ  55505پيرو دعوتنامه شماره احتراما 

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

تغييهر  ، مینهي بهر    72/6576در خصهو  پهالث تیتهي شهماره      شههرداری مالیهر   20/25/02مورخ  2257/55/6/02: نامه شماره  1ب د 

متر مربع بعهد از   26/236متر مربع قیل از تعریض و  25/276کاربری و صددرصد سطح اشغال بنا در زیرزمين و همکف  به مساحت 

 ، مطرح شد.جنب کوچه ابوذر ، فخریه  يابانخواقع در تعریض 

طبقات منفی یک و منفی دو)جهت تامین پارکینگ(  و )مکفگب بگو تگورت ت گار  بگا        در %011موضوع مطرح و با سطح اشغال مصوبه: 

متر  و طبقات بگاییی بگو تگورت منگفوری بگر اسگا         8  و عدم دسترسی ت ار  و عدم ای اد واحد ت ار  از کوچو %011سطح اشغال 

بهداشتی عکومی در پگک  تعبیگو شگود      ضوابط و مقررات شهرساز  و معکار  مصوب موافقت شد ضکنا مقرر گردید شش واحد سرویس

 سایر موارد طبق ضوابط و مقررات مصوب عکل گردد  کلیو منائل حقوقی احتکالی بو عهده شهردار  می باشد 

تغييهر کهاربری   ، میني بر  2/577شهرداری مالیر در خصو  پالث تیتي شماره  57/52/02مورخ  5352/55/6/02نامه شماره :  2ب د 

خيابهان صهفرخانيان ،   واقهع در  متر مربع بعد از تعریض  2/232متر مربع قیل از تعریض و  60/662به مساحت جاری از مسکوني به ت

 مطرح شد. بن بست علقمه

متر مربع ، با تغییر کاربر  از منفوری بو ت ار  و  88موضوع مطرح و با عنایت بو تعریض قابل توجو پک  بو مناحت حدود  مصوبه: 

متر مربع   موافقگت شگد )واحد ت گار      87درتد و تامین پارکین( برابر ضوابط و )طبقو مکفب فضا  ت ار  حدود  011با سطح اشغال 

 کک در یک طبقو  سایر موارد برابر ضوابط تورت پذیرد کلیو منائل حقوقی بو عهده شهردار  می باشد 

خيابهان شههدا ، کوچهه    واقهع در  متری ،  26حذف گذر ني بر شهرداری مالیر ، می 67/56/02مورخ  2370/55/6/02نامه شماره :  3ب د 

 ، مطرح شد. حمزه لویي

 با موضوع مطرح شده مب ي بر حذف گذر مخالفت شد.مصوبه: 
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تغييهر  ، میني بهر   اصلي 6573ه در خصو  پالث تیتي شمار ، مالیرشهرداری   62/52/02  مورخ 5272/55/6/02نامه شماره :  4ب د 

 مطرح شد.،  شهرث وليعصرواقع در  مترمربع 02/3505به مساحت  گردشگری به درماني -تفریحي کاربری از

رامگگو شگگکاره سگگازماا اوقگگاا و امگگور ویریگگو و   02/17/87مگگور   002052588877020118بگگا عنایگگت بگگو رامگگو شگگکاره  مصييوبه: 

ار ام شده و بررسی مگا  تگورت    با دروواستسازماا میراث فرمنگی تنایع دستی و گردشگر   58/18/82مور   8100/002/825

مترمربگع موافقگت گردیگد و پیاگنهاد شگد در تگورت        82/0181گردشگر  بو درماری بو مناحت  -تفریحی با تغییر کاربر  از  ، گرفتو

 امفاا در طراحی فضاما  تورت گرفتو فضایی بو عنواا سرویس ما  عکومی بهداشتی در رظر گرفتو شود و سایر موارد من جکلو تگامین 

 پارکین( برابر ضوابط و مقررات تورت پذیرد  ضکنا کلیو منائل حقوقی احتکالی بو عهده شهردار  می باشد 

 مطرح شد. ،ميدان وليعصر  اصالحيه طرح تفصيليمیني بر ، شهرداری مالیر   52/52/02ورخ م 7552/55/6/02نامه شماره :  5 ب د
  مکیر و رظر مااور طرح  با طرح پیانهاد  شهردار  )بو پیوست  موافقگت بگو عکگل    با توجو بو اسناد ارائو شده توسط شهردارمصوبه: 

 .آمد  کلیو منائل حقوقی بو عهده شهردار  می باشد طرح پیانهاد  بو امضاء اعضاء ککیتو کارشناسی رسیده است

سطح ، میني بر  22/7763/6577 شهرداری مالیر در خصو  پالث تیتي شماره 56/53/07مورخ 2230/55/6/07نامه شماره :  6ب د 

بلوار واقع در متر مربع بعد از تعریض  07/252متر مربع قیل از تعریض و  06/652به مساحت  در زیرزمين و کليه طیقات %255اشغال 

 مطرح شد.، پارث کوچه مرادی 
درصد و سایر طبقاات باا    011با توجه به لزوم حفظ حقوق همسایگی با احداث بنا در طبقات همکف و زیرزمین با سطح اشغال مصوبه: 

درصد و طبقه همکف به عنوان مسکونی و پارکینگ  و  طبقه زیرزمین به عنوان فضاا  انباار  و پارکیناگ موافقا       01سطح اشغال 

 طرح تفصیلی صورت پذیرد. اتمقرر گردید و سایر موارد برابر ضوابط و

 2555تغيير کاربری از آموزشي بهه مهذهیي بهه متهرا     ، میني بر  شهرداری مالیر 27/56/02 مورخ 2505/55/6/02نامه شماره :  7ب د 

 مطرح شد. ،شهرث وليعصر واقع در  ، IPبلوث  20در خصو  قسمتي از قطعه متر مربع 

 ني و عدم رعايت ت اسبات م اسب ، مقرر شد در مکان م اسب دي ري پيش هاد گردد.با توجه به شرايط مکاموضوع مطرح و : مصوبه



 

 

    استان همدان   اداره کل راه و شهرسازی

 مالیرصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 جلسه :تاریخ 

72/27/69 

 شماره و تاریخ دعوتنامه :

 62/26/02مورخ  55505
 تاریخ بررسي نهایي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري همدان ابالغ گرديده است.  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 :    

 :كميسيون و مدير كل راه و شهرسا يدبير 

 

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

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

تغيير کاربری ، میني بر  2532/6شهرداری مالیر در خصو  پالث تیتي شماره  20/25/02مورخ  2252/55/6/02نامه شماره :  8ب د 

  خيابان بروجردواقع در ، متر مربع بعد از تعریض  255متر مربع قیل از تعریض و 22/322به مساحت  از مسکوني به تجاری در همکف

 مطرح شد.،  کوچه امين
مترمربع( و به  م ظور آ ادسا ي معبر ، بيا تیييير كياربري ا      161با ع ايت به تعريض قابل توجه ا  پالک مورد نظر )مصوبه: 

د من جمله تامين پاركي گ برابر ضيوابط  متر مربع موا قت گرديد و ساير موار 47مسکوني به تجاري در طبقه همکف به مساحت 

 .و مقررات صورت پذيرد. ضم ا كليه مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري مي باشد

  75/352به مساحت ،  222/2227پالث تیتي شماره  تفکيکمیني بر شهرداری مالیر 62/22/05مورخ 2522/55/6/05نامه شماره  : 9ب د

 مطرح شد.، بلوار اراث ، کوچه فتاحي واقع در ، متر مربع بعد از تعریض   22/626متر مربع قیل از تعریض و
با دو قطعيه بيا مسياحت     186/1714با توجه وضعيت موجود و با توجه به طرح قبلي )طرح جامع( با تثبيت پالک ثبتي مصوبه: 

 ده شهرداري مي باشد.و با توجه به تعريض با موضوع موا قت گرديد.كليه مسائل حقوقي به عه 33/136و  28/136

 ، مطرح شد.خيابان سعدی  منشعب ازتثیيت گذرهای شهرداری مالیر ، میني بر  22/22/05مورخ 2355/55/6/05نامه شماره :  11ب د
با طرح پيش هادي شهرداري براي خيابان ها و گذرهاي م شعب ا  خيابان سعدي برابر وضع موجود كه م طبق با طيرح  مصوبه: 

ب و يا طرح هاي تفصيلي قبلي و يا وضع موجود مي باشد و تعريض آن برابر طرح تفصيلي  عليي مسيتل م   هاي تفکيکي مصو

ه ي ه هاي  راوان و عمال مقدور نمي باشد  لذا با طرح پيش هادي كه به تاييد و امضاء اعضاء كميته   ي رسييده اسيت موا قيت    

 تفصيلي مصوب( )صر ا عرض معابر و گذرها و ساير موارد برابر طرح .گرديد

ر ميوارد بيه عهيده    بديهي است كليه مسائل حقوقي احتمالي و صدور پروانه و استعالمات قبلي و حقوق مالکانه و مکتسبه و ساي

 شهرداري مي باشد.

 


