
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانر سيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهصورتجلسه کمي

 تاريخ جلسه :

28/11/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 27/11/97مورخ  46799
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده های موردی بررسيدستور کار جلسه : 

 

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

 هاي مجري ابالغ گردد.ها و ارگانكميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

يس س  اامان مي  راه گر     ي  رئ  

 وگردش ري  :  

  رئيس ساامان جهاد كشاوراي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

ك  ل راه و اداره  م  ديركلو  دبي  ر كميس  يون 

 :شهرسااي

 

شهرسااي و معماري اداره ك ل راه   معاون رئيس شوراي شهر :

 و شهرسااي:

 

 
 

امور عمرانی  محترم در محل دفتر معاونت 28/11/97مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  27/11/97مورخ  46799یرو دعوتنامه شماره پ

 استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

 

غربی و  ضلع یر کاربری از مختلط به تجاری و احداث بنا با صد در صد طولشهرداری همدان در خصوص تغی 29/05/97مورخ  8886/11/10: نامه شماره  1بند

تپه حاج  واقع در مترمربع بعد از تعریض95/131مترمربع قبل از تعریض و 185به مساحت  9باقیمانده  5312/760واحد پارکینگ به شماره پالک ثبتی 5حذف 

 مطرح شد. عنایت،ابتدای بلوار شاهد

طبقه  2بنا صرفا با با احداث  با توجه به شکل خاص زمین و عدم امکان تامین پارکینگ طبق نظر کمیته فنی و موضوع مطرحمصوبه : 

 3در پارکینگ آقاجانی بیگ به تعداد  29/05/97مورخ 8886/11/10تجاری موافقت شد و پارکینگ جایگزین بر اساس نامه شماره 

صورت پذیرد.)الزم به ذکر است کاربری پالک مذکور صرفا تجاری و ارتفاع نهایی واحد تامین گردد،سایر موارد برابر ضوابط و مقررات 

 (صرفا در دو طبقه تعیین گردد.

 شماره احداث بنا با سطح اشغال صد در صد در طبقه همکف طبق نقشه پیشنهادی بهخصوص در  همدانشهرداری  07/08/97مورخ  12905نامه شماره :  2بند

متری 10،نبش کوچه 6بلوار شاهد،کوچه رشدواقع در بعد از تعریض مترمربع  87/110مترمربع قبل از تعریض و  24/114حت به مسا 156/110پالک ثبتی

 مطرح شد.

 در طبقه همکف موافقت شد.)جهت تامین پارکینگ( %100احداث بنا با سطح اشغال با  طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح ومصوبه : 

متری با ارتفاع نهایی 12طبقه در معبر  7/ 5به 5/6در خصوص احداث بنا با افزایش تعداد طبقات از شهرداری همدان  01/08/97 مورخ 12566نامه شماره  : 3بند

متری 75متری قرار می گیرد.(،ایجاد دسترسی و احداث و تعبیه پنجره های مشرف به بلوار  75متر)این ملک پس از تعریض پالک مجاور در بر معبر 30/25

،تامین پارکینگ ها به صورت مزاحم کمیسیون ماده پنج( 23/03/81ضوابط شهرسازی و معماری مصوب  7-8)برخالف بندسانتیمترOKB:110نشده با  بازگشایی

از  مترمربع بعد 80/369مترمربع قبل از تعریض و 509به مساحت 6093/10به شماره پالک ثبتی درصد  82واحد و احداث زیرزمین با سطح اشغال  15دار در 

 مطرح شد.بلوار فاطمیه واقع در تعریض 

متری و با ارتفاع 12طبقه در معبر  5/7به  5/6با احداث بنا با افزایش تعداد طبقات از  طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح ومصوبه : 

 ضوابط و مقرراتسایر  رعایتدرصد جهت تامین پارکینگ ،ضمن رفع مشرفیت و  82احداث زیرزمین با سطح اشغال  و 30/25نهایی 

 .موافقت شد
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متر و احداث بنا با 40/3درخصوص تغییر کاربری در طبقه همکف از مسکونی به تجاری با ارتفاع شهرداری همدان  21/04/97مورخ  6206نامه شماره  : 4بند

به مساحت قبل از  44ثبتی باقیماندهطول صد در صد در طبقه همکف در ضلع شرقی،با توجه به قرارگیری در حریم میراث فرهنگی به شماره پالک 

 مطرح شد. 11خیابان بین النهرین،محوطه حوض آقا،پالکواقع در  95/179و بعد از تعریض 7/242تعریض

با عنایت به تعریض ملک و قرارگیری در حریم میراث فرهنگی با تغییر کاربری در طبقه طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح و مصوبه : 

متر و احداث بنا با طول صد در صد در طبقه همکف در ضلع شرقی موافقت شد،همچنین  40/3از مسکونی به تجاری با ارتفاع همکف 

باشدو برابر مفاد نامه متر می50/10سازمان میراث فرهنگی،حداکثر ارتفاع 26/02/97مورخ 2268/146/972بر اساس نامه شماره 

 ست.ارعایت کلیه ضوابط و مقررات الزامی و  رکینگامین کامل پات اگردد،ضمنمذکور عمل می
واقع در مطابق با طرح پیشنهادی درخصوص اصالح خط پروژه طرح تفصیلی بر اساس وضع موجود شهرداری همدان  10/10/97مورخ 16464نامه شماره  : 5بند

 مطرح شد.چهار راه نواب 

)توسط ه طرح تفصیلی بر اساس وضع موجود و مطابق طرح پیشنهادیبا اصالح خط پروژطبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح و مصوبه : 

 موافقت شد. کمیته فنی امضا شده(

ب متری و احداث بنا با عق 7متری در معبر  8احداث بنا با استفاده از ضوابط ارتفاعی معبر شهرداری همدان در خصوص  02/02/97مورخ  737نامه شماره :  6بند

مفروز و مجزی  49296/10متری با رعایت طول مجاز به شماره پالک ثبتی 12سطح اشغال( جهت نورگیری و نماسازی از معبر نشینی به عرض یک متر)در حد 

 مطرح شد. چهار راه سعیدیه،کوچه روژان اقع درمترمربع بعد از تعریض و 85/296مترمربع قبل از تعریض و  59/302به مساحت  6217شده از

با یک متر عقب ، متری 7متری در معبر 8با احداث بنا با استفاده از ضوابط ارتفاعی معبر  ر کمیته فنیموضوع مطرح و طبق نظ مصوبه :

رعایت سایر موارد برابر ضوابط)سطح اشغال،تعداد طبقات و و  متری با رعایت طول مجاز  12نشینی جهت نورگیری و نماسازی از معبر 

 باشد.پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می،موافقت شد طبقه 5/4...(ارتفاع نهایتا به صورت

با عنایت به  25/08/93خصوص ابطال مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ شهرداری همدان در  20/08/97مورخ  13376/11/10نامه شماره :  7بند

 مطرح شد. درخواست شهرداری همدان و میراث فرهنگی

و  20/08/97مورخ 13376/11/10فنی با عنایت به درخواست شهرداری همدان طی نامه شماره موضوع مطرح و طبق نظر کمیته مصوبه : 

 5سازمان میراث فرهنگی و با عنایت به ضوابط جدید میراث فرهنگی با ابطال بند  20/04/97مورخ 5552/146/972نامه شماره 

 وابط و مقررات عمل گردد.موافقت شد و مقرر شد برابر ض 25/08/93صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ 


