
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

52/04/69 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 54/04/69 مورخ  23541
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي موردي: دستور کار جلسه 

 

مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به مصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طي 

 .هاي مجري ابالغ گردد ها و ارگان سازمان
 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 

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

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

 :راه و شهرسا ي

 

 

 

 

در محل دفتر معاونت امور   52/04/69 مورخ  69شهر همدان در سال  2ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 54/04/69 مورخ 24245پیرو دعوتنامه شماره 
 .تصمیم گردیداتخاذ و عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

تغییر مبنی بر  ،متر مربع 2624 مساحت  هب20402و 20405و  58782ثبتی در خصوص پالک  شهرداری همدان 52/04/69 مورخَ 2504نامه شماره : 2بند 
 .مطرح شد متری پرستار 28وی پارک مردم، رروب، واقع در اداری بهمسکونی کاربری از 

 نامه در خصوص جزئیات طرح طی. متر مربع موافقت گردید 9191با تغییر کاربری از مسکونی به اداری به مساحت مطرح و  :مصوبه 

 .شهرداری همدان پس از بررسی در کمیته کار شناسی در جلسه آتی مطرح گردد 04/21/19مورخ  4021شماره 
 متر مربع 40/286  و قبل از تعریض ،متر مربع 74/264 مساحت هب 2006/2 ثبتی در خصوص پالک شهرداری همدان 42/05/69مورخ  5980نامه شماره :  5بند 

احداث بنا در طبقه  -درصد با توجه به استقرار در حریم اداره اطالعات 80احداث بنا با سطح اشغال  –مبنی بر احداث یک طبقه مازاد بر ارتفاع مجاز  تعریض بعد از
 .مطرح شدهمکف با سطح اشغال صد درصد  جهت ایجاد یک واحد مسکونی 

حریم اداره  عنایت به تعریض ملک و قرار گیری در مقابل محوطه واز طرفی با عنایت  به قرار گیری ملک در مطرح و با : مصوبه 

و موافقت آن اداره محترم با چهار طبقه روی پیلوت و سطح اشغال  19 /092900/0490طی نامه شماره   هاطالعات و ضوابط مربوط

بدیهی است مسائل حقوقی به عهده  .و سایر موارد طبق ضوابط مصوب موافقت گردید طبقه همکف با کاربری مسکونیدرصد در صد

 .شهرداری می باشد
مبنی بر تغییر کاربری  از  متر مربع 540مساحت  هب  2028/6/ 8944شهرداری همدان در خصوص پالک ثبتی 07/25/62مورخ 24409نامه شماره :  4بند 

 .مطرح شد متر مربع در طبقه همکف 40مسکونی به تجاری به مساحت 

مقررات موافقت گردید و سایر موارد طبق ضوابط و متر مربع 02مساحت  باتجاری  از مسکونی به  ریبا تغییر کاربمطرح و : مصوبه 

  .تامین گردد (دو واحد پارکینگ به ازاء هر واحد تجاری) ضمناً مقرر شد پارکینگ مطابق ضوابط جدید  .عمل گردد
مبنی بر تغییر کاربری از  مترمربع 44/540مساحت  هب 2249/2445/2 ثبتی شهرداری همدان در خصوص پالک 58/25/62مورخ  22249نامه شماره :  4بند 

 .مطرح شد تجاری به مسکونی

 .با تغییر کاربری از تجاری به مسکونی موافقت گردیدمطرح و : مصوبه 
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مبنی بر  بعد از تعریضمتر مربع  272/  20و مساحت قبل از تعریضمتر مربع  40/595مساحت  هبشهرداری همدان  52/20/62مورخ 25269 نامه شماره:  2بند 
 .مطرح شد واحد پارکینگ با توجه به تعریض ملک 4عدم تامین درخواست 

 00/29/19مورخ  191/99/92شماره  و نامهتوجه به افزایش مساحت پارکینگ عمومی پشت هتل مرمر مطرح و با  :مصوبه 

با جابجایی سه واحد پارکینگ در پشت هتل  اشهرداری  همدان مبنی بر معرفی پارکینگ جایگزین واقع در محوطه پشت هتل مرمر  لذ

  .مرمر با رعایت حقوق همسایگی موافقت شد

 ابقاء در خواست مبنی بر  متر مربع  04/222به مساحت 27856/526/20 شهرداری همدان در خصوص پال ک ثبتی  54/22/62مورخ  24740 نامه شماره:  9بند 
 .مطرح شدتجاری مسکونی با توجه به پروانه و پایانکار صادره کاربری 

 –با ابقاء کاربری تجاری ( 30سال ) یلی صمقرر شد با توجه به پروانه و پایان کار صادره قبل از تهیه طرح تفمطرح و : مصوبه 

 .مسکونی طبق طرح موژدا موافقت شد

 
متر  278/ 22و  قبل از تعریض متر مربع 76/596مساحت  هب 8570و 2700پالک ثبتی  در خصوص همدانشهرداری  07/04/69مورخ  4052 نامه شماره:  7بند 
 .مطرح شد مبنی بر درخواست  تغییر کاربری از مسکونی به هتل بعد از تعریض مربع

ل آرین و تامین به جهت افزایش مطلوبیت عملکرد فضاهای هتل و ایجاد فضا و محوطه باز و فضای سبز در هتمطرح و : مصوبه 

مسکونی به هتل به مساحت پارکینگ مورد نیاز کل مجموعه ضمن رعایت ضوابط میراث فرهنگی گردشگری لذا با تغییر کاربری از 

 .موافقت گردید بدیهی است کلیه مسائل حقوقی به عهده شهرداری  می باشد متر مربع بعد از تعریض 49/973
  

 

 

 

 

 


