
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانر سيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهصورتجلسه کمي

 تاريخ جلسه :

71/20/89 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 61/25/48مورخ  9254
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 بررسي پرونده های موردی: دستور 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 :

 

 

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

 

شهرسيا ي و معمياري اداره كيل     تمعاون رئيس شوراي شهر :

 ي:راه و شهرسا 

 

 
 

 محترم در محل دفتر معاونت 61/25/48مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  61/25/48مورخ  9254یرو دعوتنامه شماره پ

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

با توجه به نامه عدم نیاز اداره کل  ی از آموزشی به مسکونیتغییر کاربرشهرداری همدان در خصوص  22/22/41مورخ  2142نامه شماره :  1بند

متر مربع واقع در بلوار  94/49متر مربع و بعد از تعریض  61/628به مساحت قبل از تعریض  2295به پالک ثبتی  آموزش و پرورش استان همدان

 کوچه امامزاده یحیی مطرح شد.–آیت اهلل مدنی 

با تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی با توجه به نامه عدم نیاز آموزش و پرورش به  یته فنیطبق نظر کم موضوع مطرح ومصوبه : 

متر مربع موافقت شد.  11/101 قبل از تعریض به مساحت پالک مورد نظر برابر اطالعات 09/11/90مورخ  101/24212/0000شماره 

 زامی است.بدیهی است رعایت ضوابط میراث فرهنگی در هنگام صدور پروانه ال

 –واقع در شهرک فرهنگیان  متری با توجه به وضع موجود 65ابقاء معبر خصوص در  همدانشهرداری  52/29/41مورخ   1691نامه شماره :  2بند

 مطرح شد. راه روستایی علی آباد –میدان حافظ 

بنایی با ابقاء معبر برابر طرح پیشنهادی با توجه به وضع موجود و عبور تأسیسات زیر موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی مصوبه : 

   متری موافقت شد. 12که به تأیید اعضاء کمیته فنی رسیده است( صرفاً برای معبر شهرداری )طرح پیوست 

شهرداری همدان در خصوص احداث بنا با سطح اشغال صد درصد طبق نقشه پیشنهادی )تراکم  62/62/41مورخ  61916نامه شماره  : 3بند

)صد و بیست متر و هفتاد و پنج صدم( متر  12/652تغییر کاربری قسمتی از طبقه همکف از مسکونی به تجاری به مساحت  –تعریض(  قبل از

)پنج متر و پنجاه صدم( متر  22/2)هفتاد و پنج( متری به طول  12احداث درب ورودی پارکینگ از معبر  –مربع )طبق نقشه پیشنهادی( 

متر مربع و بعد از  12/222به مساحت قبل از تعریض  1659/991/62ف یک واحد پارکینگ تجاری به پالک ثبتی حذ –طبق نقشه پیشنهادی 

 باالتر از مخابرات مطرح شد. –بلوار فاطمیه  –متر مربع واقع در خیابان بعثت  11/512تعریض 

نامه همسایه : رضایت نامه ها به  با ارائه رضایتمصوبه : موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی با احداث بنا با سطح اشغال صد درصد )

 ضلع غربی( و تغییر کاربری قسمتی از طبقه 24/11/94مورخ  113312ضلع شرقی و به شماره  11/11/94مورخ  139913شماره 

تأمین گردد و  )صد( متر مربع موافقت شد. تأمین پارکینگ برابر ضوابط و مقررات 100ت حداکثر همکف از مسکونی به تجاری به مساح

 )پنج متر و پنجاه صدم( متر موافقت شد. 00/0)هفتاد و پنج( متری به طول  40با احداث یک درب ورودی پارکینگ از کندرو و معبر 
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 641احداث یک واحد تجاری در طبقه همکف در کاربری مسکونی به مساحت  شهرداری همدان درخصوص 62/65/41مورخ  52822نامه شماره  : 1بند

واقع در شهرک  6822/64به پالک ثبتی  احداث بنا با سطح اشغال صد درصد در طبقه همکف –و سی و شش( متر مربع طبق نقشه پیشنهادی  )صد

 مطرح شد. ولیعصر

)صد و  131با احداث صرفاً یک واحد تجاری در طبقه همکف در کاربری مسکونی به مساحت  طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح ومصوبه : 

 شش( متر مربع و سطح اشغال صد درصد در طبقه همکف موافقت شد. تأمین پارکینگ و سایر موارد برابر ضوابط صورت پذیرد. سی و

به پالک ثبتی  تغییر کاربری از فضای سبز به مذهبی جهت احداث حسینیهخصوص شهرداری همدان در  61/21/41مورخ  66111نامه شماره  : 0بند

 کوچه حاجی خانی مطرح شد. –متر مربع واقع در میدان باباطاهر  11/151متر مربع و بعد از تعریض  12/6244به مساحت قبل از تعریض  41/68

ی با تغییر کاربری از فضای سبز به مذهبی در جهت رعایت سطح و سرانه فضای سبز و نزدیکطبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح و مصوبه : 

 به مسجد و نیاز به فضای سبز ، با موضوع مخالفت شد.

تغییر  –احداث بنا با سطح اشغال صد درصد در طبقه همکف و اول  شهرداری همدان در خصوص 25/62/41ورخ م 62411 نامه شماره:  1بند

 متری عرفان مطرح شد. 68 –قع در باباطاهر وا 62/9242به پالک ثبتی  حذف سه واحد پارکینگ –کاربری طبقه اول از مسکونی به انباری تجاری 

و اول با کاربری تجاری موافقت با احداث بنا با سطح اشغال صد درصد در طبقه همکف موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی  مصوبه :

 21/12/94مورخ  14022/1شد. مقرر شد احداث بنا صرفاً در دو طبقه صورت پذیرد و سه واحد پارکینگ جا به جا شده به شماره نامه 

 ارائه گردیده است. 10/01/94مورخ  1911/111/942در جنب پارک ایرانیان تأمین شود و استعالم از میراث فرهنگی به شماره 

 )ده( متری و استفاده از ضوابط ارتفاعی 62ابقاء خط پروژه طرح تفصیلی شهرداری همدان در خصوص  54/26/48 مورخ 854/66/62نامه شماره :  4بند

 –خیابان قیام  –واقع در استادان  ت و درختان موجود در معبر مذکور)دوازده( متری در راستای حفظ باغا 65برابر با عرض معبر مندرج در اسناد مالکیت 

 کوچه بختیاری مطرح شد.

الک های مسکونی برابر خط خط پروژه بر پ -1با عنایت به درخواست شهرداری مقرر گردید: طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح و مصوبه : 

موجود در مسیر توسط شهرداری  درختان -3)ده( متر رعایت گردد.  10عرض معبر برابر طرح تفصیلی  -2پروزه طرح تفصیلی رعایت گردد. 

ده است ، )دوازده( متری ش 12)دوازده( متری برای پالک هایی که در اسناد ذکر  12با عنایت به اسناد پالک ها ضوابط  -1ت گردد. حفاظ

 قابل انجام است.
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حد فاصل ) )ره(بلوار امام خمینیواقع در تجاری  های شهرداری همدان در خصوص تثبیت واحد 24/25/48مورخ  6216/66/62 نامه شماره:  1بند

 های منتهی به آن مطرح شد.و محدوده آرامگاه باباطاهر و شریان  (ابتدای تقاطع چهار راه بابک )باغ بهشت( تا انتهای تقاطع )تقاطع فرهنگیان( 

مبنی بر تثبیت واحد های تجاری  1بند  21/12/91مورخ  0پیرو مصوبه کمیسیون ماده موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی  مصوبه :

ه تا محدوده آرامگاه باباطاهر و شریان های منتهی به آن و بلوار امام خمینی )ره( با عنایت به ارائه گزارش توسط شهرداری این مصوب

 تمدید میگردد. 91پایان سال 


