
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانر شه سيون طرح تفصيلي ) ماده پنج (صورتجلسه کمي

 تاريخ جلسه :

50/50/89 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 40/40/98مورخ  2277
 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 گردد.ها و ارگانيسيون به سازمانكم
 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  :   

 

 دسين مشاور :    نماي ده مه 

كييل راه و اداره  مييديركلو  دبييير كميسيييون 

 :شهرسا ي

 

شهرسيا ي و معمياري اداره كيل     تمعاون رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 

 
 

امور عمرانی  محترم در محل دفتر معاونت 40/40/98مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  40/40/98مورخ  2277یرو دعوتنامه شماره پ

 استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

حذف سه واحد  -بنا با سطح اشغال صد درصد در زیرزمین و همکف  احداثشهرداری همدان در خصوص  40/40/92مورخ  2709/11/14نامه شماره :  1بند

 مطرح شد. خیابان صدف –میدان فردوسی واقع در متر مربع  74/109به مساحت  884/9 پالک ثبتی باقیماندهبه  پارکینگ

جایی سه واحد پارکینگ موافقت جابد درصد در زیرزمین و همکف و ی با احداث بنا با سطح اشغال صطبق نظر کمیته فن موضوع مطرح ومصوبه : 

در محل  11/62/81مورخ  111111/2متر( می باشد. پارکینگ جایگزین به شماره  0116شد. ضمناً بنا به صورت تجاری صرفاً در یک طبقه )با ارتفاع 

وجود دسترسی موافقت شد.( جایی پارکینگ به علت وجود درختان و عدم ی گردد. )الزم به توضیح است جابپارکینگ آقاجانی بیگ تأمین م

زیرزمین به صورت انباری تجاری و بدون دسترسی از بیرون بنا می باشد. نمای آن مستند نگاری شده و در طراحی نمای جدید از الگوی آن 

  استفاده شود.

حذف سه واحد پارکینگ به پالک ثبتی  –ری تغییر کاربری طبقات از مسکونی به اداخصوص در  همدانشهرداری  17/49/92مورخ   10210نامه شماره :  2بند

 کوچه بهرامی مطرح شد. –جنب حسینیه بختیاری ها  –واقع در خیابان بین النهرین متر مربع  791به مساحت  11/80

ملک ، عرض  با تغییر کاربری از مسکونی به اداری به دلیل عدم تأمین پارکینگ ، موقعیت نامناسبموضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی مصوبه : 

 نامناسب معبر و مشکالت ترافیکی با موضوع مخالفت شد.

به مساحت قبل از تعریض  872/18به پالک ثبتی  جاریتغییر کاربری از مسکونی به تشهرداری همدان در خصوص  48/17/92مورخ  74709نامه شماره  : 3بند

 مطرح شد. سید جمال الدین اسدآبادیبلوار متر مربع واقع در  08/000متر مربع و بعد از تعریض  21/080

متر مربع موافقت شد.  31/353با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساحت بعد از تعریض  مصوبه : موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی

 تأمین پارکینگ و سایر موارد برابر ضوابط صورت پذیرد.

مطرح  میدان گلها -بهشتی واقع در شهرک  حذف دوربرگردان بر اساس نقشه تفکیکی ان درخصوصشهرداری همد 71/17/92مورخ  71189نامه شماره  : 3بند

 شد.

امالک و حقوقی اداره  12/62/81مورخ  81-3622بر اساس نقشه تفکیکی و با عنایت به نامه شماره  طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح ومصوبه : 

و با عنایت به واگذاری طبق نقشه تفکیکی مصوب موافقت و مقرر گردید خط پروژه کل با حذف دوربرگردان از سمت پالک های مسکونی 

 ضمناً کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشد. متر حفظ شود. 12دوربرگردان سمت مسکونی های احرار و عرض نهایی دوربرگردان 
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 22ییرکاربری ملک از مسکونی به اقامتی)هتل( باسطح اشغالتغ -1خصوص شهرداری همدان در  72/17/92مورخ  77029نامه شماره  : 5بند

حذف پیش آمدگی ویژه به خاطر  -7درصد در زیرزمین طبق نقشه پیشنهادی  144درصد بعد از تعریض در طبقات و  27درصد در همکف و

عدم رعایت  -0نی طبق نقشه پیشنهادی استقرار بنا از بر خیابان طالقا -0کوچه در دو طرف پالک های مذکور طبق نقشه پیشنهادی دو وجود 

واحد  ششاستقرار  -0متر طبق نقشه پیشنهادی  24/79دیتیل ارتفاعی خیابان طالقانی برابر مصوبه کمیسیون ماده پنج و احداث بنا با ارتفاع 

به  7و سالن کنفرانس مترمربع  24/018به مساحت  7جهت سالن پذیرایی  -2پارکینگ در حیاط به صورت رو باز طبق نقشه پیشنهادی 

به مساحت قبل از  7000/002و  002و  114/9و  7000/9و  7000/9ثبتی به پالک  مترمربع پارکینگ لحاظ نشده است 24/788مساحت 

 مطرح شد. خیابان طالقانیمتر مربع واقع در  02/844متر مربع و بعد از تعریض  27/879تعریض 
با عنایت به موقعیت ملک و ابعاد قطعات تجمیعی و ترافیک باالی محور طالقانی و سطح طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح و مصوبه : 

سرویس نامناسب آن و عدم ضرورت بارگذاری جدید بر روی این محور و عدم امکان رعایت ضوابط مصوب شهر و همچنین ضوابط 

 پالک های مجاور با تغییر کاربری از مسکونی به هتل مخالفت شد. خاص هتل نظیر تأمین پارکینگ و ... و سایه اندازی بر روی

متری با توجه به وضع موجود مطابق با طرح  14ابقاء معبر  شهرداری همدان در خصوص 10/17/92ورخ م 74299 نامه شماره:  0بند

 مطرح شد. کوچه معلم – هنرستانواقع در  پیشنهادی

با ابقاء معبر ده متری با توجه به وضع موجود موافقت به عمل آمد. کلیه مسائل  یموضوع مطرح و طبق نظر کمیته فن مصوبه :

  حقوقی بر عهده شهرداری می باشد. 

درصد در طبقه همکف و طول غربی و  84احداث بنا با سطح اشغال شهرداری همدان در خصوص  12/17/92 مورخ 74804نامه شماره :  1بند

به  متر 24/0مترمربع با ارتفاع  22/22تغییر کاربری طبقه همکف از مسکونی به تجاری به مساحت  -درصد طبق نقشه پیشنهادی  84شرقی 

 مطرح شد. شهرک الوندواقع در  702/709/10پالک ثبتی 

با تغییر کاربری طبقه همکف از مسکونی به تجاری )تغییر کاربری از مسکونی به  طبق نظر کمیته فنیموضوع مطرح و مصوبه : 

موافقت شد. سطح اشغال ، تأمین پارکینگ و سایر موارد برابر ضوابط صورت پذیرد و فضای حیاط به عنوان فضای باز و مختلط( 

 پیش فضا طراحی و اجرا شود.
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قه همکف و طول غربی و درصد در طب 84احداث بنا با سطح اشغال شهرداری همدان در خصوص  12/17/92مورخ  74807 نامه شماره:  1بند

متر ) یک واحد  2مترمربع با ارتفاع  42/100تغییر کاربری طبقه همکف از مسکونی به تجاری به مساحت  - صد طبق نقشه پیشنهادیدر 84شرقی 

 مطرح شد.واقع در شهرک الوند  702/709/10به پالک ثبتی  تجاری(

اری )تغییر کاربری از مسکونی به مختلط( با تغییر کاربری طبقه همکف از مسکونی به تج موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنیمصوبه : 

موافقت شد. سطح اشغال ، تأمین پارکینگ و سایر موارد برابر ضوابط صورت پذیرد و فضای حیاط به عنوان فضای باز و پیش فضا 

 .طراحی و اجرا شود

 حدود ی در طبقه همکف با مساحتواحد تجاریک احداث  -1 شهرداری همدان در خصوص 70/49/92مورخ  10028/11/14 نامه شماره:  8بند

)نه و هفتاد صدم(  24/9)چهار( با طول استقرار  0)سه( و  0جا نمایی درب و خودرو های شماره  -2متر مربع )بیست و هفت و پنجاه صدم(  04/72

متری عمار ، 04واقع در  04891/02008/14الی  04888/02008/14به پالک ثبتی حذف یک واحد پارکینگ تجاری  -0متر طبق تقشه پیشنهادی 

 مطرح شد. 72خیابان راستی ، پالک 

 رأس تقاطع مخالفت شد.به دلیل ایجاد مشکالت ترافیکی و قرارگیری در  موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی مصوبه :

 


