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 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

11/06/97 

 دعوتنامه :شماره و تاريخ 

 10/06/97مورخ  23910
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور 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 ارگانسازمان
 درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيليمحل 

 
 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 :    

 :شهرسا يدبير كميسيون و مدير كل راه و 

 

شهرسيا ي و معمياري اداره كيل     عاونتم رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

در محل دفتر معاونت امور عمرانی 11/06/97مورخ  97شهر همدان در سال  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون10/06/97مورخ23910پیرو دعوتنامه شماره 
 گردید.اتخاذ تصمیم و استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

حذف  ،بر احداث واحد تجاری در طبقه اول ودوم در کاربری مختلط ) در قالب یک واحد تجاری( مبنی  شهرداری همدان16/04/97مورخ 5741: نامه شماره 1بند 
به  متر مر بع برابر نقشه پیشنهادی  9/ 30 با مساحت واحد پارکینگ ، احداث بنا با سطح اشغال صد در صد و احداث سرویس بهداشتی و انباری در خرپشته 3

 .مطرح شد سعیدیه پایینواقع در  متر مربع 46/53متر مربع و مساحت بعد از تعریض  12/208 قبل از تعریضبا مساحت ملک  4445/10شماره پالک ثبتی 
با  و باز گشایی معبر سعیدیهمتر مربع(  53عد از تعریض متر مر بع و ب 208موضوع مطرح و با عنایت به تعریض زیاد ملک ) مساحت قبل از تعریض مصوبه : 

واحد  3 تغییر کاربری  از مختلط به تجاری و احداث بنا صرفاً در دو طبقه  روی همکف) کالً در یک واحد تجاری ( و سطح اشغال صد درصد و جابجایی

هتل مرمر موافقت گردید.سایر موارد برابر ضوابط و مقررات طرح شهرداری  همدان  د رپشت  10/5/97مورخ  165565/1پارکینگ برابر نامه شماره 

 تفصیلی عمل گردد.

ینگ و احداث بنا با سطح اشغال رکاواحد پ 5بر تغییر کاربری از مختلط به تجاری ، حذف مبنی شهرداری همدان 09/04/97مورخ 5269: نامه شماره  2بند 
سعیدیه پایین ، نبش کوچه واقع در متر مربع  76متر مربع و مساحت بعد از تعریض   48/297تعریض  به مساحت ملک قبل از 1506/10به پالک ثبتی درصدصد

 مطرح شد. بهار آزادی

متر مربع( و بازگشایی معبر  76متر مربع و بعد از تعریض  297)مساحت قبل از تعریض  موضوع مطرح و با عنایت به تعریض زیاد ملکمصوبه : 

سعیدیه با تغییر کاربری ازمختلط به تجاری و احداث بنا صرفاً در دو طبقه  روی همکف ) کالً در یک واحد تجاری ( و سطح اشغال صد 

شهرداری همدان در پشت هتل مرمر موافقت گردید.  11/6/97مورخ  9583/11/10واحد پارکینگ برابر نامه شماره  5درصد و جابجایی 

 سایر موارد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عمل گردد.

 کوچه اسفند،  شهریور 17خیابان واقع در   متری مطابق با طرح پیشنهادی  10حذف معبر بر مبنی شهرداری همدان 17/07/96مورخ9065: نامه شماره 3بند 
 مطرح شد.

متری با عنایت به وضع موجود  وعدم شکل گیری معبر  10طرح پیشنهادی شهرداری مبنی بر حذف معبر مطرح و با موضوع مصوبه : 

 موافقت شد پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری میباشد .) طرح پیشنهادی برابر طرح امضاء شده توسط اعضاء کمیته فنی(

تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی با توجه به عدم نیاز اداره آموزش و پرورش و کاربری بر مبنی شهرداری همدان  05/11/94مورخ 13229: نامه شماره  4بند 
 شد. حمتر مر بع واقع در خیابان آزاد، کوچه کیهان مطر 60/441با مساحت ملک بر اساس سند  51283/611/10مسکونی در طرح موژدا  به شماره پالک ثبتی



 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

11/06/97 

 دعوتنامه :شماره و تاريخ 

 10/06/97مورخ  23910
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور 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 ارگانسازمان
 درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيليمحل 

 
 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 :    

 :شهرسا يدبير كميسيون و مدير كل راه و 

 

شهرسيا ي و معمياري اداره كيل     عاونتم رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

موافقت شد ) با توجه به نامه عدم نیاز  مربعمتر  440 حدود تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی به مساحتمطرح و با موضوع مصوبه :

 (. 17/2/94مورخ  3035/ 1/701ر شماره  به آموزش و پرورش

به شماره  صد در صد در طبقه همکف و حذف دو واحد پارکینگ احداث بنا با سطح اشغالمبنی بر شهرداری همدان 14/10/94مورخ 1 2383: نامه شماره  5بند 
 مطرح شد. متری ابن سینا 12واقع در مترمربع  42/161و بعد از تعریض  مترمربع 74/318به مساحت  ملک قبل از تعریض  10/ 21550 با قیمانده از پالک ثبتی

ت یک واحد تجاری و جابجایی یک واحد پارکینگ ) در محل سطح اشغال صد درصد در همکف کالً به صورمطرح و با موضوع مصوبه :

 پارکینگ آقاجانی بیک تامین گردد( موافقت شد.

 100بر تغییر کاربری در همکف از مسکونی به تجاری ) دوباب واحد تجاری جمعاًًًً به مساحت مبنی  شهرداری همدان 20/12/96مورخ 15939: نامه شماره 6بند 
 مطرح شد. شهرک فرهنگیانواقع در  مربعمتر  250و مساحت ملک بر اساس سند   1219/1193/8 به شماره پالک ثبتی پارکینگمتر مربع( و حذف یک واحد 

 ضمن مخالفت با موضوع مقرر شد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عمل گردد.مصوبه : موضوع مطرح و 

به شماره پالک ثبتی  درصد + را ه پله+ آسانسور 74احداث بنا با سطح اشغال  مبنی بر شهرداری همدان13/03/97مورخ 3835: نامه شماره 7بند 
 مطرح شد.مترمربع  واقع در بلوار شهید اسالمیان 260  با مساحت ملک بر اساس سند9083/5782/10

موقعیت قرارگیری پالک مذکور و پالک درصد + راه پله و آسانسور موافقت شد ) با توجه به  74با احداث بنا با سطح اشغال مطرح و  موضوع مصوبه :

 های مجاور ( تاکید میگردد سطح اشغال پالک مذکور  حداکثر تا حد پال کهای مجاور تعیین میگردد.

ط به مسکونی و مختل -ر طرح پیشنهادی ) تغییر کاربری از تجاری باحداث جایگاه سوخت برامبنی بر  شهرداری همدان31/02/97مورخ 2821نامه شماره : 8بند 
مساحت  40/2538و  43/2538به شماره پالک ثبتی متر  مربع ( 46/132و تجاری )   متر مربع( 36/848به تجهیزات شهری )  (ر مربعمت 82/980مساحت ) 

 مطرح شد خیابان آیت ا... تالهیواقع در   متر مربع 82/980و بعد از تعریض  مترمربع  77/363و  46/613قبل از تعریض ملک 
وبا توجه به شرایط زمین و موقعیت قرارگیری در اصل تقاطع و ترافیک زیاد و نداشتن محل جهت صف انتظار با تقاضا مخالفت مصوبه : موضوع مطرح 

 شد و مقرر شد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عمل گردد.

ژه قسمتی از بلوار خوزستان ) انتهای بلوارخضریان تا خیابان اراک( و تغییر تغییر خط پرومبنی بر شهرداری همدان  09/02/97مورخ  1227: نامه شماره 9بند 
 .واقع در بلوار خوزستان ، نبش خیابان خضریان مطرح شد کاربری بخشی از حریم سبز به مختلط و مسکونی با توجه به امالک موجود) مطابق با طرح پیشنهادی(

 بررسی شود. جامعبازنگری طرح  مصوبه: مطرح ومقررشد موضوع در

متری با  6طبقه مجاور معبر  5/4تقاضای احداث بنا در  2/9/95مورخ 10681پیرو نامه شماره  وشهرداری همدان  17/02/97مورخ  1732: نامه شماره 10بند 
 18شکریه ، خیابان واقع در   مترمربع 90/272ملک براساس سندبه مساحت   10399/8699/1به شماره پالک ثبتی توجه به ساخت و سازهای پالک های مجاور 

 مطرح شد.وی یمتری یح
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طبقه موافقت شد صرفاً به صورت تک واحدی  الزم به ذکر است با توجه به قرارگیری در حریم اداره  5/4با احداث بنا در مصوبه : موضوع مطرح و 

تعداد  طبقات چهار طبقه برروی پیلوت و عدم باز شو درب خرپشته شهرداری همدان ساختمان با  24/4/97مورخ  63103/1اطالعات ، بر اساس نامه شماره 

   و اتاقک آسانسور احداث گردد(

 (از6) بند 2/2/97اصالح ارتفاع درج شده در مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ بر شهرداری همدان مبنی  23/05/97مورخ  8521/11/10: نامه شماره 11بند 
 مطرح شد. سعیدیه پایین، کوچه کامبیزواقع در   4886/10به شماره پالک ثبتی 10/22به  90/18

اصالح گردید. الزم به ذکر است که هیچ گونه 10/22به  90/18وارتفاع آن از شد  مطرح)6بند  (2/2/97پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ مصوبه : 

   .اصالح عدد ارتفاع می باشدافزایش ارتفاع صورت نگرفته و صرفاً 

 3متر مربع و حذف  5/123تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در طبقه اول با مساحت شهرداری همدان مبنی بر  08/03/96مورخ  3051: نامه شماره 12بند 
خیابان واقع در متر مربع  65/153مترمربع و بعد از تعریض   43/192و بامساحت ملک قبل از تعریض   3/4207با قیمانده از  به شماره پالک ثبتی واحد پارکینگ 
 مطرح شد.عارف قزوینی 

متر مربع موافقت  5/123با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ) بیمه سینا( بر اساس آخرین ضوابط در طبقه اول با مساحت مصوبه : موضوع مطرح و 

در پارکینگ طبقاتی طالقانی تامین گردد ضمناً در صورت نوسازی و صدور پروانه  17/10/96مورخ  116795/2کینگ برابر نامه شماره شدو تامین پار

مقررات  تامین پارکینگ بر اساس ضوابط جدید صورت پذیرد . پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشد و سایر موارد برابر ضوابط و

 صیلی عمل گردد.طرح تف

 190متری ، در زمینی به مساحت حدود  12طبقه در مجاورت معبر  5/6احداث بنا به ارتفاعشهرداری همدان مبنی بر  29/01/97مورخ  908: نامه شماره 13بند 
شهید فهمیده ، پشت بیمارستان واقع در خیابان   10009/180/1به شماره پالک ثبتی  متر مربع ( 96/230متر مربع بعد از تعریض ) مساحت قبل از تعریض 

 مطرح شد. بوعلی ، انتهای کوچه افق
 با موضوع مخالفت شد و مقررشد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عمل گردد.مصوبه : 

متری با توجه  6اد بر ضوابط شهرسازی معبر طبقه و یک طبقه ماز 5/4درشهرداری همدان مبنی بر احداث بنا  23/03/97مورخ  4247/11/10: نامه شماره 14بند 
مطرح  فروردین 15مترمربع واقع در خیابان   75/350و بامساحت ملک   16/4823به شماره پالک ثبتی  به ارتفاع ساخته شده و قابل ساخت پالک های مجاور  

 شد.
( پس از بازدید انجام شده توسط اعضاء کمیته فنی موضوع مجدداً 11) بند 7/12/96موضوع مطرح و پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ مصوبه : 

طبقه موافقت شد ) ضمناً از سازمان میراث فرهنگی  5/4مساحت ملک و تامین کامل پارکینگ با احداث بنا در ،مطرح و با عنایت به پالکهای مجاور 

 (22/5/97مورخ  7839/146/971م گردید: نامه شماره استعال
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در خصوص تقاضای تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی اداره کل راه و شهرسازی  معاونت امالک و حقوقی  26/01/97مورخ  1620/97: نامه شماره 15بند 
فرعی از  45689متر مربع و پالک  47/2872به مساحت  15459از باقیمانده اصلی مفروز 10فرعی از  15459متری عمار ، بلوار خرم رودی در پالک  30واقع در 

 متر مربع مطرح شد. 266اصلی به مساحت 10
مترمربع بر اساس اعالم نظر آموزش و پرورش به نامه  266متر مربع و  2872وبا تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی به مساحت موضوع مطرح مصوبه : 

 ) مبنی بر عدم نیاز ( موافقت شد. ضمناً هر گونه احداث بنا برابر ضوابط مقررات سازمان میراث فرهنگی صورت پذیرد. 6/4/97مورخ م /5546/100شماره 

 


