
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

11/04/69 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 10/04/69 مورخ  42321
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي موردي: دستور کار جلسه 

 

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

 .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 

 :شهرسا يراه و 

 

 

 

 

 

در محل دفتر معاونت امور   11/04/69 مورخ  69شهر همدان در سال  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 10/04/69 مورخ 12324پیرو دعوتنامه شماره 
 .تصمیم گردیداتخاذ و عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

مسکونی و تغییر  به ، از تجاریمتر مربع 35/136مساحت  به 9216/1 در خصوص پالک ثبتیشهرداری همدان  24/06/65مورخ  11496نامه شماره : 1بند 
 .مطرح شدبرا بر طرح پیشنهادی ( جا به جایی  کاربری پالکهای مذکور ) متر مربع از مسکونی به تجاری  49به مساحت 9216/1/ 9226  کاربری پالک

متر مربع از تجاری به مسکونی و تغییر کاربری پالک   53/256مساحت  به 9126/2پالک ثبتی مطرح و با تغییر کاربری : مصوبه 

موافقت گردید سایر  (جا به جایی  کاربری پالکهای مذکور ) ع از مسکونی به تجاری متر مرب 69 مساحتبه 9126/2/ 9216ثبتی 

 .موارد طبق ضوابط مقررات مصوب عمل گردد
متر مربع  450922و ،قبل از تعریض  متر مربع 552000 مساحت  به اصلی 14در خصوص پالک  شهرداری همدان 00/09/65 مورخَ 2214نامه شماره : 2بند 

... بلوار آیت ا، واقع در برابر طرح پیشنهادی ( دیزج) اصلی واقع در اراضی حصار مطهری  14تغییر کاربری و تفکیك بخشی از پالک مبنی بر  ، بعداز تعریض
 .مطرح شد ابتدای حصار مطهری ،نجفی

نظر به ضرورت کنترل ساخت و سازهای بی رویه درراستای مصوبات ستاد باز آفرینی و با عنایت به درخواست مطرح و  :مصوبه 

شهرداری همدان ضمن موافقت اولیه با موضوع ساماندهی مقرر شد  6هکتار از ارا ضی منطقه  33حدود شهرداری مبنی بر ساماندهی 

 .و فنی و برنامه ها ی پیشنهادی را در جلسات آتی کمیته فنی ارائه نماید طرحها و بررسی مسائل حقوقی، مشاور دالیل توجیهات 
افزایش ارتفاع طبق ضوابط مبنی بر تعاونی مسکن دادگستری  16/2شهرداری همدان در خصوص پالک ثبتی 01/12/65مورخ 14191/11/10نامه شماره :  3بند 

 . مطرح شد مقررات طرح تفضیلی

با کلیات افزایش ارتفاع طبق ضوابط و مقررات طرح تفضیلی با توجه به  66کمیسیون ماده پنج سال پیرو مصوبه مطرح و : مصوبه 

کتبی شورای عالی شهرسازی و معماری موافقت و سپس اقدام گردد و بقیه موارد طبق ضوابط و  یهمعابر پیرامون پس از اخذ تایید

 .مقررات عمل گردد
متر  64/233و  متر مربع قبل از تعریض 32/259مساحت به  2592/10 ثبتی شهرداری همدان در خصوص پالک 20/11/65مورخ  13606نامه شماره :  4بند 

 .مطرح شد متری 10در مجاورت معبر  مبنی بر افزایش ارتفاع به میزان یك طبقه مازاد بر ضوابط  بعداز تعریضمربع 
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ارائه گزارش شهرداری در خصوص ساخت و سازهای محور  با توجه به 69/ 12/2پیرو جلسه کمیته فنی مورخ مطرح و : مصوبه 

 .مذکور مبنی بر اینکه غالب امالک داخل محور مذکور جدید الحداث نبوده لذا مقرر شد طبق ضوابط و مقررات مصوب اقدام شود
مبنی بر ابقاء معبر ده   متری فجر، کوچه کیمیا10،خواست آقای شعبانی واقع در استادان دربه شهرداری همدان  20/11/65 مورخ 13660 نامه شماره:  5بند 

 .مطرح شدمتری بر اساس وضع موجود و پروانه های صادره مطابق با طرح پیشنهادی 

ابقاء معبر ده متری براساس وضع موجود و پروانه های صادره مطابق با طرح پیشنهادی موافقت شد بدیهی است مطرح و با  :مصوبه 

 .(طرح پیشنهادی به تائید کمیته فنی رسیده است). هده شهرداری می باشد کلیه مسائل حقوقی به ع

 42مبنی بر تامین  متر مربع  52/1602به مساحت    5155و 5153شهرداری همدان در خصوص پال ک ثبتی  26/03/69مورخ  11/10 /3626 نامه شماره:  9بند 
 .مطرح شددر پارکینگ طبقاتی آقا جانی بیگ  ،واحد پارکینگ پروژه شهر آرا 

به تعداد مورد نیاز تامین شده ولی به خاطر ایجاد چند نگ ملک مورد نظر بر اساس پروانه با توجه به اینکه پارکیمطرح و : مصوبه 

طبقاتی آقاجانی بیگ موافقت پارکینگ مازاد در واحد پارکینگ  61لذا با تامین ، غرفه جدید و تغییر در ابعاد مغازه ها مازاد بر پروانه 

 .گردید

 

 

 

 

 

 

 


