
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانر سيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهصورتجلسه کمي

 تاريخ جلسه :

19/12/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 18/12/97مورخ 50067
 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 

 ي مجري ابالغ گردد.هاها 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  ندبييير كميسيييو 

 :شهرسا ي

 

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

 و شهرسا ي:

 

 
 

 محترم در محل دفتر معاونت 19/12/97مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر 18/12/97مورخ  50067یرو دعوتنامه شماره پ

 امور عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

است آقای محسن خشنودان سرمایه گذار پروژه پیچ زندان درخو شهرداری همدان در خصوص 09/12/97مورخ  20389/11/10: نامه شماره  1بند

،احداث طبقه چهارم مازاد بر -2با کاربری مجموعه ورزشی و انبار و پارکینگ 10/10/96صورتجلسه مورخ 1مازاد بر بند -6احداث زیرزمین  مبنی بر

،احداث طبقه پنجم -3اداری و رستوران-سینما-اقامتیدرصد به صورت شناور با کاربری 5/83با سطح اشغال  10/10/96صورتجلسه مورخ  10بند 

درصد با کاربری اقامتی،اعالم نظر در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ قسمت های  5/83با سطح اشغال  10/10/96صورتجلسه مورخ  10مازاد بر بند 

 مطرح شد. میرزاده عشقی،پیچ زندان خیابانواقع در  6/470-5820به شماره پالک ثبتی  10/10/96صورتجلسه مورخ  10مازاد بر بند 

مازاد بر بند -6( با احداث زیرزمین 1)بند10/10/96پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ طبق نظر کمیته فنی  و مصوبه : موضوع مطرح

سطح اشغال  با کاربری مجموعه ورزشی و انبار و پارکینگ موافقت شد،همچنین با احداث طبقه چهارم با10/10/96صورتجلسه مورخ  1

درصد با کاربری 5/83اداری و رستوران و با احداث طبقه پنجم با سطح اشغال -سینما-به صورت شناور با کاربری اقامتیدرصد 5/83

های مورد نیاز پروژه بر اساس مصوبه پارکینگاقامتی موافقت شد و با توجه به افزایش مشاعات و در جهت ارتقا گردشگری کل 

 0)یکهزار و صد و پنجاه و دو(واحد تامین پارکینگ گردد1152به تعداد  10/10/96کمیسیون ماده پنج 

طبقه در 5/6طبقه مازاد بر ضوابط شهرسازی) 2احداث بنا با خصوص در  همدانشهرداری  17/11/97مورخ 18884/11/10نامه شماره :  2بند

سعیدیه مترمربع بعد از تعریض واقع در  539ع قبل از تعریض و مترمرب603به مساحت 5847/4/10به شماره پالک ثبتی  متری(8مجاورت معبر 

 مطرح شد. پایین

با یک طبقه افزایش ارتفاع مازاد بر ضوابط به دلیل تعریض ملک و مجاورت در مسیر  طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح ومصوبه : 

 رودخانه و با عنایت به تامین کامل پارکینگ موافقت گردید.

به شماره پالک  مترمربع49یک واحد تجاری به مساحت احداث شهرداری همدان در خصوص  11/07/97مورخ 11291/11/10ره نامه شما : 3بند

 مطرح شد. بهشتی،بلوار احرارشهرک واقع در 2142/587/175ثبتی 

بر ضوابط صورت برا ینگمترمربع موافقت شد و تامین کامل پارک49با احداث یک واحد تجاری به مساحت مصوبه : موضوع مطرح و

  پذیرد.
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در طبقه همکف به مساحت  تغییر کاربری از مسکونی به تجاری شهرداری همدان درخصوص 03/09/97مورخ 14149/11/10نامه شماره  : 4بند

ک ثبتی به شماره پالمتری 30مترمربع و دسترسی سواره از معبر  3/33متر به انضمام بالکن تجاری به مساحت10/6و با ارتفاع مترمربع 100

 مطرح شد.سعیدیه،نبش کوچه مینا واقع در  6921/77/10

مترمربع و سایر 100ا احداث یک واحد تجاری بدون حق هیچ گونه گسترشی به مساحت بطبق نظر کمیته فنی مصوبه : موضوع مطرح و 

 .موارد برابر ضوابط موافقت گردید

و کارگاهی در پهنه های  تجاری حد نصاب تفکیکی کاربریخصوص تعیین ن در شهرداری همدا 24/09/97مورخ 15467/11/10نامه شماره  : 5بند

 مطرح شد.تجاری و کارگاهی 

درخصوص تفکیک  24/09/97مورخ 1547/11/10با عنایت به نامه شهرداری به شماره طبق نظر کمیته فنی مصوبه : موضوع مطرح و 

متر،تامین 5/5رعایت دهانه حداقل با عرض -مترمربع،25اشد،رعایت حدنصاب حداقل بامالک تجاری رعایت موارد ذیل الزامی می

تبصره:درخصوص امالکی که دو پالک چپ و راست مجاور آنها احداث بنا شده باشند،رعایت حدنصاب :پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط

د،این مصوبه باشدهانه و مساحت الزامی نمیدهانه و درخصوص امالکی که سه طرف آنها)سه پالک مجاور(ساخته شده است،رعایت 

صرفا شامل امالک و پالک هاییست که در مناطق سکونتگاههای غیر رسمی مصوب قرار دارند و کاربری آنها در طرح تفصیلی تجاری 

 باشد.می

 مطرح شد. 94ابط قبل از سال نحوه تامین پارکینگ بر اساس ضو شهرداری همدان در خصوص 04/12/97ورخ م19858/11/10نامه شماره :  6بند

در جهت حفظ حقوق مالکینی که در طرح تفصیلی دارای کاربری مختلط یا تجاری  موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی مصوبه :

صرفا شامل امالکی گردد که در طرح تفصیلی فاقد کاربری تجاری یا مختلط  94هستند مقرر شد ضابطه نحوه تامین پارکینگ مصوب 

گردد و یا در کاربری تجاری به صورت مجتمع تجاری یا واحد تجاری و جهت تغییر کاربری به کمیسیون ماده پنج ارسال میباشد می

بزرگ مطابق با تعریف ذیل احداث گردد تعریف مجتمع تجاری یا واحد تجاری بزرگ عبارتند از امالکی که دارای کاربری تجاری که در 

 مترمربع یا بیشتر باشد.400کل واحد تجاری با هر تعداد واحد مساحت مفید واحد تجاری احداث گردد یا  8آن 
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شهرداری همدان در خصوص تقاضای تغییر کاربری از باغ به تجاری و احداث بنا با استقرار دوگانه  17/04/97مورخ  5849/11/10نامه شماره :  7بند

مترمربع بعد  03/2311مترمربع قبل از تعریض و 15/2426به مساحت  12/3155تی واقع در خیابان سید جمال الدین اسدآبادی به شماره پالک ثب

 از تعریض مطرح شد.

با توجه به بازدید انجام شده توسط اعضا و عدم وجود درختان با تغییر کاربری حداکثر مصوبه : موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی 

ر شد احداث بنا صرفا در یک طبقه صورت پذیرد و مابقی پالک با کاربری باغ )چهارصد(مترمربع از باغ به تجاری موافقت شد و مقر400

باشد که درختکاری احیا و اجرا گردد،همچنین بر اساس نامه باقی بماند و صدور پایان کار و بهره برداری پس از اجرای فضای سبز می

رمربع از زمین های بافت منطقه جهت پارک عمومی )پنج هزار(مت5000شهرداری همدان به مساحت  12/04/97مورخ  42144/4شماره 

 متر عقب نشینی نماید. 10برای مناطق محروم)باز آفرینی( تملک شود،همچنین پالک مذکور )ده(

 


