
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانر سيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهصورتجلسه کمي

 تاريخ جلسه :

14/12/97 

 دعوتنامه : شماره و تاريخ

 12/12/97مورخ  49197
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 بررسي پرونده های موردیدستور 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 گرددها و ارگانكميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ر   ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

كييل راه و اداره  مييديركلو  دبييير كميسيييون 

 :شهرسا ي

 

شهرسا ي و معماري اداره كيل راه   معاون رئيس شوراي شهر :

 و شهرسا ي:

 

 
 

امور عمرانی  محترم در محل دفتر معاونت 14/12/97مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر 12/12/97مورخ  49197یرو دعوتنامه شماره پ

 استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

 کوچه گلسار،پردیس واقع در متری بر اساس محدوده مالکیت ها 8معبر جایی جابهشهرداری همدان در خصوص  16/11/97مورخ  18800: نامه شماره  1بند

 مطرح شد.

متری طبق طرح تفکیکی مصوب و طرح پیشنهادی شهرداری 8جایی معبر جابهبا  طبق نظر کمیته فنی و موضوع مطرحمصوبه : 

 باشد.موافقت شد،ضمنا پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می

مترمربع از مسکونی به مختلط  64/163به مساحت  1762تغییر کاربری پالک ثبتی خصوص در  همدانشهرداری  29/09/97مورخ 15842ه شماره نام:  2بند

 مطرح شد. بلوار علویانواقع در به دلیل عدم وجود دسترسی  2/1672جهت تجمیع با پالک ثبتی 

مترمربع از مسکونی به مختلط  64/163به مساحت  1762ری پالک ثبتی با تغییر کارب طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح ومصوبه : 

به دلیل عدم وجود دسترسی موافقت شد)ضمن رعایت جمیع ضوابط و مقررات و تامین کامل  2/1672جهت تجمیع با پالک ثبتی 

میراث سازمان  07/11/97ورخ م 14254/146/972با استناد به نامه شماره  متر5/8پارکینگ(،حداکثر ارتفاع با احتساب جان پناه 

 .نیز الزامیست  رعایت سایر مفاد نامه میراث فرهنگی فرهنگی

احداث بنا با سطح اشغال صد در صد در طبقه زیرزمین اول ،استقرار خاص بنا به صورت در خصوص شهرداری همدان  06/06/97مورخ  9309نامه شماره  : 3بند

مترمربع بعد از  65/2960مترمربع قبل از تعریض و 07/3105به مساحت 13741/146/19به شماره پالک ثبتی  دیحیاط مرکزی مطابق با نقشه معماری پیشنها

 مطرح شد. شهرک مدنی،میدان نبوت، روبروی بیمارستان تامین اجتماعیواقع در تعریض 

شغال صددرصد در طبقه زیرزمین اول و استقرار )موضوع مطرح و با احداث بنا با سطح ا 02/7/97 مورخ پیرو کمیته فنی مصوبه : موضوع مطرح و

در مجاورت %70خاص بنا به صورت حیاط مرکزی مطابق با نقشه معماری پیشنهادی موافقت به عمل آمد،ضمنا مقرر شد در محدوده بعد از طول 

لذا  باشدروژه در مقیاس شهری میمتر در نظر گرفته شود و همچنین با توجه به اینکه پ4پالک های ضلع شرقی)قسمت هایپر(حداکثر ارتفاع 

تامین پارکینگ عمومی)مراجعین(در محل پروژه الزامی است،وفق ضوابط)پارکینگ بدون مزاحم(و ضمنا رعایت عقب نشینی در طبقه همکف به 

یلی مصوب عمل گردد.کلیه متر در اضالع غربی و جنوبی جهت الحاق به پیاده رو الزامی است.سایر موارد برابر ضوابط و مقررات طرح تفص3میزان 

متر از سمت اضالع غربی و جنوبی و  3رعایت پیش فضا)عقب نشینی(به میزان تاکید گردید  باشد.(مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداری می

-هده شهرداری محترم میاز سمت میدان جهت الحاق به پیاده رو الزامیست و با احداث بنا با شرایط مذکور موافقت گردید،سایر موارد حقوقی بر ع

 باشد.
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مساحت قبل از به از مسکونی به تجاری  558/13پالک ثبتی درخصوص تغییر کاربری شهرداری همدان  14/06/97مورخ  9831نامه شماره  : 4بند

 مطرح شد. شهرک ولیعصر،ایستگاه آخر،چهار راه مطهریواقع در مترمربع  91/141بعد از تعریض  مترمربع و49/209تعریض

با توجه به تعریض ملک و تامین کامل پارکینگ با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح و صوبه : م

 موافقت شد،سایر موارد برابر ضوابط و مقررات عمل گردد.

 متری پیاده به سواره با توجه به موقعیت و دسترسی پالک های موجود  6خصوص تغییر معبر در شهرداری همدان  08/07/97مورخ 11071نامه شماره  : 5بند

 مطرح شد. 11بلوکشهرک مدنی،واقع در 

 متری پیاده به سواره مخالفت شد. 6با تغییر معبر طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح و مصوبه : 
قانون زمین شهری مطابق با طرح پیشنهادی  14در باغ بر اساس ضوابط ماده احداث بنا وص شهرداری همدان در خص 14/06/97مورخ 9830نامه شماره :  6بند

اقع مترمربع بعد از تعریض و 738مترمربع قبل از تعریض و  02/795به مساحت 13397/267/10ی باقیماندهبه شماره پالک ثبت )عدم رعایت فاصله از ضلع شرقی(

 مطرح شد. متری شکرائیان 12پردیس، در

قانون زمین شهری مطابق با طرح پیشنهادی  14در باغ بر اساس ضوابط ماده با احداث بنا  موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی وبه :مص

 )عدم رعایت فاصله از ضلع شرقی(.پیوست در جهت حفظ باغات موافقت شد

)دو و نیم( متر 5/2)چهل و پنج( متری به عرض 45ره در معبر احداث یک درب سواخصوص شهرداری همدان در  02/11/97مورخ  17955نامه شماره :  7بند

سعیدیه باال،روبروی استادیوم  اقع درو 10879/10و  40145و  1102/تجمعی از 54506)هشت( واحد پارکینگ به شماره پالک ثبتی 8جهت ورورد و خروج 

 مطرح شد.

 الفت گردید.با درخواست نامبرده مخ موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی مصوبه : 

:تغییر کاربری زیرزمین از انباری به تجاری و  23/11/96مورخ 14501پیرو نامه شماره و شهرداری همدان  15/11/97مورخ 18733نامه شماره :  8بند

 اقع درو 14797/143/10درصد به شماره پالک ثبتی83متر و سطح اشغال  10/3مترمربع پارکینگ با ارتفاع خالص 44/101مترمربع تجاری و 10/96،پارکینگ

 مطرح شد. بلوار زلفی گل، مجتمع ایثار

یثار از داخل مجتمع با توجه به اینکه ملک ساخته شده و کلیه پالک های مجتمع ا موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی مصوبه :

تالقی مسیر  ،رایط ترافیکیعرض نامناسب معبر به لحاظ ش ،به دلیل قرار گیری ایستگاه اتوبوس در مجاور ملکدسترسی دارند و 

 دسترسی تجاری و تامین ورودی تجاری از ورودی پارکینگ با ایجاد تجاری مخالفت شد. ،پارکینگ 


