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مصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طی مراحل قانونی و در صورت عدم مغایرت، با امضاي رئیس محترم کمیسیون به 
  .هاي مجري ابالغ گردد ها و ارگان سازمان

  محل درج نام وامضا اعضا کمیسیون طرح تفصیلی
  

  :  مدعوین بدون حق راي 

  :  استاندار 
  
  

س ســازمان میــراث فرهنگــی رئــی
  : وگردشگري  

    :  رئیس سازمان جهاد کشاورزي 

  : معاونت عمرانی استاندار 
  
  

  :  شهردار شهر  
  

  :   نماینده مهندسین مشاور 

  :دبیر کمیسیون و مدیر کل راه و شهرسازي
  

یت شهرسازي و معمـاري اداره کـل   مدیر  :رئیس شوراي شهر 
  :راه و شهرسازي

  
  

 

در محل دفتر معاونت امور عمرانی   21/03/96 مورخ  96شهر همدان در سال  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 20/03/96 مورخ 9457پیرو دعوتنامه شماره 
 .اتخاذ تصمیم گردیدو استانداري همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

تغییر کاربري از مبنی بر  ،متر مربع 04/72با مساحت  111/18در خصوص پالك ثبتی اره کل اد امالك و حقوقی   13/2/96 مورخَ 4228/96نامه شماره  : 1بند 
  .، مطرح شدبلوار امام خمینی روبري شهرك شهید مدنی، واقع در مسکونی به تجاري

. موافقت شد مطرح و با تغییر کاربري از مسکونی به تجاري به دلیل نیاز منطقه و تکمیل کاربري هاي تجاري مسکن مهر :مصوبه 
  )بقیه موارد طبق ضوابط مقررات می باشد(

تغییر مبنی بر  ،متر مربع 36/73با مساحت  10037/10194/1در خصوص پالك ثبتی اداره کل  امالك و حقوقی 10/11/95مورخ  48223/95نامه شماره :  2بند 
  .مطرح شد کوي فرهنگیان، واقع در بهداشتی به تاسیسات شهري کاربري از 

جهت احداث (متر مربع موافقت گردید  73مطرح و با تغییر کاربري از بهداشتی به تاسیسات شهري به مساحت حدود : ه مصوب
  )پست

طرح ساماندهی  مبنی برمتر مربع،  6000با مساحت حدود  ...و  344/14شهرداري همدان در خصوص پالك هاي ثبتی 27/5/94مورخ  6590نامه شماره :  3بند 
  .، مطرح شد) گردشگري-تفریحیمع احداث مجت(  آیت اهللا نجفیاراضی بلوار 

احداث هتل به  جهتگردشگري - نجفی با تغییر کاربري از مسکونی به تفریحی... مطرح و در راستاي ساماندهی بلوار آیت ا: مصوبه 
ي پیوست امضاء شده طرح پیشنهاد(. طرح پیشنهادي پیوست موافقت گردید طبقمترمربع  54/691و تجاري  76/3929میزان 

مقرر شد متقاضی . ضوابط میراث فرهنگی در خصوص هتل و مجتمع گردشگري الزامی استبدیهی است رعایت  )توسط کمیته فنی
حداکثر ظرف مدت یکسال نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نماید ضمنا طرح معماري پس از هماهنگی با میراث فرهنگی به تایید 

  )و امور خیریه اداره کل اوقاف 14/12/95مورخ  1173302با عنایت به نامه شماره (. کمیته فنی برسد
متري  6درخواست حذف معبر  مبنی بر مترمربع 167.18با مساحت  219/4 ثبتی شهرداري همدان در خصوص پالك 26/09/94مورخ  11653نامه شماره :  4بند 

  .مطرح شد متري بختیاري 12خیابان بین النهرین، واقع در  ،تدوین مطابق طرح پیشنهاديبه دلیل مغایرت بین وضع موجود و طرح تفصیلی طرح و 
  .با عنایت به عدم وجود معبر در وضع موجود موافقت گردید) 219/4پالك ثبتی (مطرح و با حذف معبر از روي پالك موردنظر: مصوبه 

مترمربع پس از  30/782و قبل از تعریض مترمربع  43/977به مساحت  877الك ثبتی پدرخصوص شهرداري همدان  11/03/94 مورخ 3212 نامه شماره:  5بند 
  .خیابان شهداء ، کوچه حاج خداکرم، مطرح شدواقع در  )ابقاء کاربري مسکونی( تغییر کاربري از فضاي سبز وپارك به مسکونی  مبنی برتعریض 
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مسکونی و داراي حقوق مکتسبه بوده و متن سند به صورت یک باب  مطرح و با توجه به اینکه ملک در طرح مرجان به صورت :مصوبه 
 101درآمد ناشی از توافقات بین مالک و شهرداري ناشی از اعمال ماده . کاربري مسکونی موافقت گردید تثبیتخانه می باشد لذا با 

 .صرفا جهت تملک فضاي سبز و احداث پارك هزینه گردد
به  10/22از )  ع(افزایش ارتفاع مجتمع فرهنگی ورزشی درمانی امیرالمومنین مبنی بر  اداره کل راه و شهرسازي 6/3/96مورخ  7680/96نامه شماره :  6بند 
  .مطرح شد ،متر مربع 1300حدود به مساحت  )سکونتگاه غیر رسمی(حصار امام شهر همدان واقع در   30/24

در منطقه سکونتگاههاي غیر رسمی حصار ) رهنگی،ورزشی،درمانیف(مطرح و به جهت مطلوبیت اجراي سازه و کاربري خاص: مصوبه 
موافقت  30/24با رعایت تعداد طبقات طبق ضوابط با ارتفاع نهایی ) متر 20/2کال (  30/24به  1/22امام با افزایش ارتفاع از 

 .گردید
درخواست رفع مبنی بر  واقع در جاده چشین همدان فرهنگیان درخواست تعاونی مسکنشهرداري همدان درخصوص  20/11/93 مورخ 13457نامه شماره :  7بند 

  .مطرح شدمغایرت بین وضع موجود و پروانه هاي صادره با طرح تفکیکی طرح و تدوین مطابق طرح پیشنهادي 
با طرح متري طبق طرح تفصیلی مقرر گردید جهت انطباق طرح تفکیکی  18با حفظ خط پروژه ضلع شمالی معبر مطرح و : مصوبه 

تفصیلی میزان جابجایی اضافه شده به معبر به صورت فضاي سبز حاشیه خیابان ضمن تامین دسترسی سواره قطعات تفکیکی 
  ) طبق طرح پیشنهادي پیوست امضاء شده اعضاي کمیته فنی. (طراحی شود

 )متري 12معبر (اصالحی معبر ورودي سایت مسکن مهر امام گل  تایید نقشهدرخصوص اداره کل  امالك و حقوقی  27/2/96مورخ  6613/96نامه شماره :  8بند 
 .مطرح شد
  .متري ورودي مسکن مهر تپه امام گل موافقت گردید 12مطرح و با طرح یشنهادي پیوست  و اصالح معبر : مصوبه 

تغییر کاربري از مبنی  متر مربع 75/365به مساحت  10981/9041/10 پالك ثبتی همدان درخصوص شهرداري 4/11/95مورخ  12931نامه شماره :  9بند 
محاسبه تعداد پارکینگ هاي مورد نیاز واحد تجاري مطابق و  متر مربع جهت احداث یک واحد تجاري 8/49مسکونی به تجاري در طبقه همکف به مساحت 

  .مطرح شد ابتداي بلوار عباس دوران –پردیس واقع در  1394ضوابط سال 
  .اینکه ملک ساخته شده است و همچنین موقعیت نامناسب ملک با موضوع مخالفت شد مطرح و با توجه به: مصوبه 

مترمربع  مبنی  48/825به مساحت   اصلی 175فرعی از  587پالك ثبتیدرخصوص اداره کل  امالك و حقوقی  30/2/96مورخ  6832/96نامه شماره :  10بند 
  .شهید بهشتی مطرح شد بر تغییر کاربري از فضاي سبز به فرهنگی واقع در شهرك
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مترمربع به جهت احداث فرهنگسرا و تحویل به شهرداري موافقت  48/825مطرح و با کاربري فرهنگی در پارك به میزان : مصوبه 
  .گردید

شهرك امیر واقع در اصالح شبکه معابر با توجه به وضع موجود و پروانه هاي صادره  شهرداري همدان درخصوص 24/01/95مورخ  458نامه شماره :  11بند 
  .مطرح شد کوچه شب بو,کبیر

امضاء شده (وانه هاي صادره با طرح پیشنهادي پیوست معابر با توجه به وضع موجود و پرمطرح و صرفا با اصالح شبکه : مصوبه 
  .  ضمنا کلیه مسائل حقوقی به عهده شهرداري می باشد. موافقت گردید) توسط اعضاي کمیته فنی

و  قبل از تعریض  مترمربع  86/503به مساحت  2/2381 پالك ثبتی باقیمانده شهرداري همدان درخصوص 21/1/96مورخ  371/11/10ماره نامه ش:  12بند 
تغییر  بر مبنی) مترمربع مسکونی 99/185 –مترمربع پارك و فضاي سبز  21/173-مترمربع دور برگردان 46/144( بعد از تعریض مترمربع 99/185مساحت 
  .مطرح شد خیابان خواجه رشیدواقع در  متر مربع به دلیل تعریض زیاد 21/173ازفضاي سبز به مسکونی به مساحت کاربري 
از  2/2381تعریض کوچه و ادامه آن تا انتهاي ملک مذکور به صورت دوربرگردان و تغییر کاربري قسمتی از پالك  مطرح و با: مصوبه 

  .)ابعاد دور برگردان طبق ضوابط مربوطه می باشدضمنا (فضاي سبز به مسکونی موافقت گردید 
مبنی  مترمربع 198به مساحت  626و  621و  27692/421/10 پالك ثبتی شهرداري همدان درخصوص 18/12/95مورخ  11/10//14872نامه شماره :  13بند 
 جاده فقیره محوطه آواکیانواقع در متري تقلیل یافته  11ه معبر متري با توجه به اینکه در وضع موجود ب 12احداث بنا پالك مذکور بر اساس ضوابط معبر بر 

  .مطرح شد
متري می باشد، مقرر  12مطرح و با توجه به اینکه عرض معبر در طرح تفصیلی طرح و تدوین ، طرح تفکیکی و سند مالکیت : مصوبه 

  .تري احداث بنا نمایدم 12بر اساس ضوابط ارتفاعی معبر  626و  621و  27692/421/10گردید پالك ثبتی 
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