
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

11/04/96 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 10/04/96 مورخ  42324
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 41/7/4653مورخ  44444/643/44/59برابر 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 :    

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

دس محل دفتش معايوت امًس   11/04/96 مًسخ  96شُش َمذان دس سال  5مادٌ  طشح تفصیلی جلسٍ کمیسیًن 10/04/96 مًسخ 12324پیشي دعًتىامٍ شماسٌ 
 تصمیم گشدیذ.اتخار ي عمشاوی استاوذاسی َمذان تشکیل ي مًاسد ریل مطشح 

مسکًوی ي تغییش  بٍ ، اص تجاسیمتش مشبع 35/139مساحت  بٍ 6219/1 دس خصًص پالک ثبتیشُشداسی َمذان  24/09/95مًسخ  11469: وامٍ شماسٌ 1بىذ 
 مطشح شذ.متش مشبع اص مسکًوی بٍ تجاسی ) جا بٍ جایی  کاسبشی پالکُای مزکًس ( بشا بش طشح پیشىُادی  46بٍ مساحت 6219/1/ 6729  کاسبشی پالک

متز مزتع اس تجاری ته مسکونی و تغییز کارتزی پالک   ;57/25مساحت  ته 2/;812پالک ثثتی مطزح و تا تغییز کارتزی مصوته > 

موافقت گزدید سایز  ع اس مسکونی ته تجاری ) جا ته جایی  کارتزی پالکهای مذکور (متز مزت 68 مساحتته 2/;812/ ;891ثثتی 

 موارد طثق ضواتط مقزرات مصوب عمل گزدد.

 غ می گشدد.متعاقبا ابال : 2بىذ 
افضایش استفاع طبق ضًابط مبىی بش تعايوی مسکه دادگستشی  19/7شُشداسی َمذان دس خصًص پالک ثبتی 01/12/95مًسخ 14161/11/10: وامٍ شماسٌ  3بىذ 

 مطشح شذ.  مقشسات طشح تفضیلی

تا کلیات افشایص ارتفاع طثق ضواتط و مقزرات طزح تفضیلی تا توجه ته  6;پیزو مصوته کمیسیون ماده پنج سال مطزح و مصوته > 

تقیه موارد طثق ضواتط و  کتثی ضورای عالی ضهزساسی و معماری موافقت و سپس اقدام گزدد و یهمعاتز پیزامون پس اس اخذ تایید

 مقزرات عمل گزدد.

متش  94/233ي  متش مشبع قبل اص تعشیض 32/256مساحت بٍ  2567/10 ثبتی شُشداسی َمذان دس خصًص پالک 28/11/95مًسخ  13989وامٍ شماسٌ :  4بىذ 
 مطشح شذ. متشی 18معبش دس مجايست  مبىی بش افضایش استفاع بٍ میضان یك طبقٍ ماصاد بش ضًابط  بعذاص تعشیضمشبع 

تا توجه ته ارائه گشارش ضهزداری در خصوظ ساخت و ساسهای محور  8;/ 2/:1پیزو جلسه کمیته فنی مورخ مطزح و مصوته > 

 .مذکور مثنی تز اینکه غالة امالک داخل محور مذکور جدید الحداث نثوده لذا مقزر ضد طثق ضواتط و مقزرات مصوب اقدام ضود

مبىی بش ابقاء معبش دٌ   متشی فجش، کًچٍ کیمیا18خًاست آقای شعباوی ياقع دس استادان ،دسبٍ شُشداسی َمذان  28/11/95 مًسخ 13990 : وامٍ شماسٌ 5بىذ 
 مطشح شذ.متشی بش اساس يضع مًجًد ي پشياوٍ َای صادسٌ مطابق با طشح پیشىُادی 

اتقاء معثز ده متزی تزاساس وضع موجود و پزوانه های صادره مطاتق تا طزح پیطنهادی موافقت ضد تدیهی است مطزح و تا  مصوته >

 .(طزح پیطنهادی ته تائید کمیته فنی رسیده است)کلیه مسائل حقوقی ته عهده ضهزداری می تاضد . 

 متعاقبا ابالغ می گشدد.:  6بىذ 
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