
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

26/12/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 25/12/97مورخ  51308
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

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

 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:

 

 

 

محل دفتر معاونت امور عمرانی  در 26/12/97مورخ  97شهر همدان در سال  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 25/12/97مورخ  51308ه پیرو دعوتنامه شمار
 تصمیم گردید.اتخاذ و استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

 .مطرح شد اراکاصالح خط پروژه خیابان اراک براساس وضع وجود امالک جداره خیابان  بر مبنی شهرداری همدان 10/11/97مورخ  18467: نامه شماره 1بند 
توجه به اینکه موضوع مطرح و با اصالح خط پروژه صرفا خیابان اراک بر اساس وضع موجود امالک جداره خیابان موافقت شد با مصوبه : 

منوط به اینکه حداقل عرض  باشد،خط پروژه به پیشنهاد شهرداری همدان می باشد، پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می

 کمتر نشود. 60/29معبر از 

صد در طبقه همکف تا احداث بنا با سطح اشغال صد درتغییر کاربری از اداری به تجاری و  مبنی برشهرداری همدان  28/11/97مورخ  19430: نامه شماره  2بند 
خیابان واقع در مربع متر 14/250احت ملک بعد از تعریض مربع و مسمتر 99/262 به مساحت قبل از تعریض 169/474متر به شماره پالک ثبتی  20/3کد ارتفاعی 

 مطرح شد. جنب پاساژ دلتا –میرزاده عشقی 

شهرداری  01/07/74مورخ  6027باشد و همچنین استعالم شماره به اینکه کاربری در طرح موژدا مختلط میبا توجه و مطرح موضوع مصوبه : 

همدان که کاربری مختلط و مسکونی دارد و سند ثبتی آن که اشاره شده )در منطقه مختلط قرار دارد( با ابقا کاربری مختلط موافقت شد و 

همچنین با  تجاری احداث بنا صورت گیرد،و مقرر شد صرفا در دو طبقه ه تجاری موافقت شد نیز با تغییر کاربری طبقه اول از مسکونی ب

 .باشد متر می 11الزم به ذکر است حداکثر ارتفاع  صد در همکف موافقت شد،شغال صد دراحداث بنا با سطح ا

 75/20و  75/32)احداث واحد تجاری به مساحت  از مسکونی به مختلطتغییر کاربری  -    مبنی برشهرداری همدان  05/09/97مورخ  14269نامه شماره :  3بند 
)محاسبه تعداد پارکینگ های موردنیاز طبق ضوابط سال  عدم تامین یک واحد پارکینگ -    متر در طبقه همکف موجود در کاربری مسکونی( 5/3مترمربع با ارتفاع 

 ، مطرح شد.راه آزادگان شهرک مدنی، چهارواقع در مترمربع  65/219به مساحت  1421/19و  11924/1763/1422و  11928به شماره پالک ثبتی  (1394
و انجام هماهنگی الزم با شهرداری با تغییر کاربری از  86موضوع مطرح و با توجه به تشکیل پرونده جهت تثبیت تجاری در سال مصوبه : 

مورخ  21203بجایی یک واحد پارکینگ موافقت شد )نامه شماره همچنین با جامترمربع موافقت شد،  75/20و  75/32مسکونی به مختلط به مساحت 

  شهرداری همدان( پارکینگ جایگزین در پارکینگ سرگذر تامین شود. محاسبه تعداد پارکینگ بر اساس ضوابط موجود صورت پذیرد. 21/12/97

به شماره  مترمربع 34/2081کاربری از پارک و فضای سبز به مسکونی به مساحت تغییر  برمبنی شهرداری همدان  28/11/97مورخ  19461: نامه شماره  4بند 
، مطرح شد. خیابان هنرستان، کوچه مدیریت دولتیواقع در  9070/10پالک ثبتی   

 برابر ضوابط و مقررات عمل گردد. کاربری از پارک و فضای سبز به مسکونی مخالفت شد و مقرر شدموضوع مطرح و با تغییر مصوبه :

 باشد()با توجه به اینکه متن مندرج در سند مالکیت نیز باغ می
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مترمربع جهت الحاق به پالک  42/133تغییر کاربری از مسکونی به مذهبی به مساحت مبنی بر شهرداری همدان  26/09/97مورخ  15651: نامه شماره  5بند 
 مطرح شد. خیابان نواب صفویواقع در  2521/10به شماره پالک ثبتی های مجاور دارای کاربری مذهبی 

مترمربع جهت الحاق به پالک مجاور دارای کاربری مذهبی  42/133موضوع مطرح و با تغییر کاربری از مسکونی به مذهبی به مساحت  مصوبه :

 باشد.میپاسخگویی به مسائل حقوقی بر عهده شهرداری موافقت شد و مقرر شد سایر موارد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عمل گردد، 

به مساحت قبل از  863/16 به شماره پالک ثبتی استقرار خاص بنا طبق نقشه پیشنهادیبر  مبنی شهرداری همدان 23/10/97مورخ  17312: نامه شماره 6 بند

 مطرح شد. نبش کوچه اراک –خیابان اراک واقع در  متر مربع 96/898و مساحت ملک بعد از تعریض  متر مربع  84/924 تعریض
موافقت شد، بدیهی است سایر موارد برابر  کمیته فنی رسیده( اعضاء موضوع مطرح و با استقرار خاص طبق طرح پیوست )که به تاییدمصوبه : 

 ضوابط و مقررات عمل گردد.

 مربع در طبقه اولمتر 99/49کاربری تجاری به مساحت احداث  -   مبنی بر شهرداری همدان 21/6/97مورخ  10211: نامه شماره 7بند 
 و طبقه همکف و اول -1صد در زیرزمین احداث بنا با سطح اشغال صد در -
 مربع در طبقاتمتر 47/321پیشنهادی و با مساحت  در صد با رضایت همسایه طبق نقشه 100احداث بنا در ضلع شرقی به طول  -
و مساحت ملک بعد از  مربعمتر 56/559 به مساحت قبل از تعریض 6110/10به شماره پالک ثبتی م دار طبق نقشه پیشنهادی تامین پارکینگ بصورت مزاح -

 مطرح شد. باالتر از کالنتری – بلوار والیتواقع در  مربعمتر 16/351تعریض 

با احداث بنا با سطح همچنین  ترمربع موافقت شد،م 99/49موضوع مطرح و با احداث کاربری تجاری صرفا در یک واحد به مساحت مصوبه :

 )تامین سایر موارد برابر ضوابط عمل گردد. متر موافقت شد، 5/3و طبقه همکف از سمت بلوار و با ارتفاع  -1 صد در زیرزمیناشغال صد در

 همچنین بام بنا غیر قابل دسترس طراحی و اجرا شود. (پارکینگ برابر ضوابط صورت پذیرد

به شماره پالک  26/1101تغییر کاربری از پارکینگ به اداری انتظامی به مساحت امالک حقوقی اداره کل مبنی بر  27/11/97مورخ  46687نامه شماره : 8بند 
 مطرح شد.، شهرک مدنیواقع در  1421/19 ثبتی

اقع در شهرک مدنی به منظور مترمربع و 26/1101و با تغییر کاربری از پارکینگ به اداری انتظامی به مساحت موضوع مطرح  مصوبه :

واگذاری به نیروی انتظامی موافقت شد. مقرر شد به حدود همین متراژ از امالک این اداره کل با کاربری پارکینگ به شهرداری همدان 

 جهت احداث پارکینگ واگذار گردد. 
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حداث بنا در طبقه همکف با سطح بقه همکف از مسکونی به تجاری و اکاربری ط تغییر -  شهرداری همدان مبنی بر  12/06/97مورخ  9590: نامه شماره 9بند 
احداث طبقه زیرزمین  -   حذف یک واحد پارکینگ   -   متر  60/3متر و مابقی تجاری با ارتفاع  10/6اشغال صد درصد ارتفاع تجاری در طبقات مسکونی با ارتفاع 

به مساحت قبل  5819/10 متری به شماره پالک ثبتی 45در طبقات در مجاورت معبر  86احداث بنا با طول % -    جهت تامین پارکینگ %100اول با سطح اشغال 
 واقع در واقع در میدان بیمه روبروی اداره آب و فاضالب مطرح شد. متر مربع 22/358و مساحت ملک بعد از تعریض  متر مربع 75/571 از تعریض
تغییر کاربری طبقه همکف از مسکونی به تجاری )صرفا به با  12/09/97و  02/07/97یته فنی مورخ پیرو جلسه کمموضوع مطرح و  مصوبه :

متر و مابقی  10/6صورت دو واحد( و احداث بنا در طبقه همکف با سطح اشغال صد درصد ارتفاع تجاری در طبقات مسکونی با ارتفاع 

سطح اشغال برای تامین پارکینگ و سایر موارد  100ن یک طبقه زیرزمین با %متر و همچنی 60/3تجاری پس از سطح اشغال مجاز با ارتفاع 

 همچنین ارتفاع کل برابر ضوابط می باشد پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشد. .برابر ضوابط و مقررات عمل گردد

 


