
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

03/04/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 02/04/97مورخ  4546
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور 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 ارگانسازمان
 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 عمرانی 03/04/97مورخ  97شهر همدان در سال  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون02/04/97مورخ12057پیرو دعوتنامه شماره 
 گردید.اتخاذ تصمیم و استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

ک ثبتی به پال واحد پارکینگ تجاری  10حذف وصد احداث بنا با سطح اشغال صد دردر خصوص شهرداری همدان29/07/96مورخ 9761: نامه شماره 1بند 
 مطرح شد. واقع در خیابان اراک مربعمتر 89/439و مساحت بعد از تعریض 50/1016به مساحت قبل از تعریض  864/17/16

ودر خصوص تامین موافقت شد  صد وبا عنایت به اینکه معبر مجاور از پالک ایشان می گذرداحداث بنا با سطح اشغال صد دربا وموضوع مطرح مصوبه : 

ارکینگ شهرداری همدان در پ 07/10/96مورخ  12455/11/10و نامه شماره 12/09/96مورخ   1146/11/10پارکینگ های مورد نظر ) برابر نامه شماره 

 واحد دیگر تامین گردد. 6واحد تجاری الزم است  4با توجه به سابقه خیابان شهداء تامین گردد. 

با وضع موجود و پروانه صادره مطابق  تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی و معبر  برابر مبنی برشهرداری همدان 07/12/95مورخ 14310: نامه شماره  2بند 
 در خیابان تختی ، کوچه منصور لشکر مطرح شد.واقع  طرح پیشنهادی

 5373و باقیمانده  1/5373و4با تغییر کاربری  صرفاً پالک ثبتی  نه ساختمانی صادره و حقوق مکتسبهوبا توجه به پروامطرح موضوع مصوبه : 

از فضای سبز به مسکونی و حذف لکه  می باشد متر مربع عرصه 130که بصورت آپارتمان و جمعاً به مساحت حدود باقیمانده  3/5373و5و 

 .(کمیته فنی رسیده است ءپیوست که به امضای اعضا طرحبر مجاور آن موافقت شد) برابرعفضای سبز از م

با توجه به پروانه  18به  20تغییر عرض معبر از  مبنی برمجتمع بهار  ساکنین خواستدر در خصوصشهرداری همدان 20/04/96مورخ5008: نامه شماره 3بند 
 روی مسجد مطرح شد.جانی بیگ، روباقع در محوطه آقاصادره و وضع موجود و

متری بر اساس طرح  پیشنهادی ارائه شده توسط شهرداری براساس وضع  18متری به  20تغییر عرض معبر از مطرح و با موضوع مصوبه : 

 به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشد.موافقت شد و پاسخگویی  موجود

 شماره با پالک ثبتی متری75ری از معبر کندروی بلوار مت 80/4درب پارکینگ یک  احداثمبنی برشهرداری همدان  28/12/96مورخ 17600: نامه شماره  4بند 
 . مطرح شدبلوار  بعثت   درواقع  متر مربع 70/287با مساحت ملک  16521/10

 توجه به موقعیت پالک و نزدیکی به تقاطع با موضوع مخالفت شد.مطرح و با موضوع  مصوبه : 

به منظور واگذاری به اداره اوقاف و امور تغییر کاربری از پارکینگ به مذهبی در خصوص اداره کلامالک حقوقی 02/12/96مورخ 46293/96: نامه شماره  5بند 
 مطرح شد.  29بلوک شهرک مدنی در واقع111/18قسمتی از با پالک ثبتی نیاز مسجد احداثیهای مورد خیریه در جهت تامین فضا

ف و امور خیریه متر مربع به منظور واگذاری به اداره اوقا 100به مذهبی به مساحت تغییر کاربری از پارکینگ مطرح و با موضوع  مصوبه : 

 .های مورد نیاز مسجد احداثی موافقت شددر جهت تامین فضا
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از باغ و  1قطعه شماره  تغییر کاربریمبنی برامالک حقوقی  اداره کل  97 /31/03مورخ  11875/97و نامه شماره 03/02/97مورخ 2804/97: نامه شماره 6بند 
واقع در  97/4با پالک قسمتی ازمتر مربع  89/2572از باغ و باغچه به پارکینگ به مساحت  2و قطعه شماره مترمربع 44/781به مساحت  باغچه به اداری انتظامی

 انتهای بلوار جوان مطرح شد.
مجاور  در متر مربع  44/781اداری انتظامی به مساحت به از باغ و باغچه  97/4ثبتی شماره  مصوبه : موضوع مطرح و با تغییر کاربری  قسمتی ازپالک

ارم موافقت شد الزم به ذکر  متر مربع به پارکینگ برای پیاده  راه بلوار 89/2572به مساحت از باغ و باغچه به پا رکینگ  قسمتیو کاربری  پارکینگ 

ضوابط ارتفاعی و طرح ویهی است رعایت حریم مذکور الزامی است و سطح اشغال داست مساحت اصالحی پس از رعایت حریم رودخانه می باشد و ب

 معماری در جلسه کمیته فنی بررسی گردد.

با متری (  8طبقه در مجاورت معبر  5/6سازی ) ه مازاد بر ضوابط شهرطبق 2احداث بنا با   مبنی بر شهرداری همدان19/11/96مورخ 14361: نامه شماره 7بند 
 مطرح شد. سعیدیه پائینواقع در  بعد از تعریض مربعمتر  539و  قبل از تعریض مربعمتر 603به مساحت5847/10ثبتی  الک پ

 مخالفت شد و مقرر شد برابر ضوابط و مقررات عمل گردد. موضوعبا مصوبه : 

واقع در متری 6و  12به صورت  107/11پالک ثبتی  در مجاورت  گذرتائید در خصوصشهرداری همدان  12/03/97مورخ  3707/11/10: نامه شماره 8بند 
 خیابان میرزاده عشقی مطرح شد.

 07/96/ 02شهرداری همدان و پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج  مورخ 97/ 03/ 12مورخ  3707/11/10عنایت به نامه شماره مصوبه : موضوع مطرح و با 

پارکینگ بدون دسترسی  تاکید میگردد متری می باشد 6و12( 107/11گذر تائید شده توسط شهرداری در مجاورت پارکینگ برج زاگرس ) پالک ثبتی 

 متری می باشد. 6از معبر 

از تعریض ) احداث بنا با سطح اشغال  ددرصد بع 100تقاضای احداث بنا با سطح اشغال  در خصوصشهرداری همدان  21/12/96مورخ  15965: نامه شماره 9بند 
 4/4816و4815درصد( واقع در محوطه پارک حجازی به پالک ثبتی  100پیشنهادی با طول درصد قبل از تعریض + راه پله+ آسانسور+ نورگیر مطابق طرح  65
 مربع بعد از تعریض مطرح شد.متر 61/338مربع قبل از تعریض و متر 24/469مساحت به 

 100از سمت غرب ودرجه  45تعریض زیاد ملک با احداث بنا با رعایت طول مجاز ) ضلع شرقی( و با رعایت زاویه عنایت به مصوبه : موضوع مطرح و با 

 درصد موافقت شد.

 


