
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانر سيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهصورتجلسه کمي

 تاريخ جلسه :

62/30/89 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 22/10/98مورخ  01201
 کار تاريخ بررسي نهايي در کميته

 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 ارگانكميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 حق راي :  مدعوين بدون 

 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

 

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

 و شهرسا ي:

 

 
 

 محترم در محل دفتر معاونت 22/10/98مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  22/10/98مورخ  01201یرو دعوتنامه شماره پ

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

 -متر  81/0مترمربع تا ارتفاع 12/52تجاری به مساحت  واحداحداث یک شهرداری همدان در خصوص  29/19/91مورخ  02859نامه شماره :  1بند

متر  11/205به مساحت  02/0/002 پالک ثبتی به تأمین یک واحد پارکینگ تجاری به صورت مزاحم دار با واحد مسکونی طبق نقشه پیشنهادی

 مطرح شد. بلوار شاهدواقع در مربع 

به  یتجار نگیواحد پارک کی نیمختلط با تأم یپالک در کاربر یریه قرارگبا توجه بی طبق نظر کمیته فن موضوع مطرح ومصوبه : 

 صورت گرفت. 70/70/89در تاریخ  41414تعهدنامه محضری مالک به شماره  موافقت شد و یصورت مزاحم دار با واحد مسکون

د احداث بنا با سطح اشغال صخصوص در ( 22/19/91مورخ  02220)پیرو نامه شماره  همدانشهرداری  21/02/91مورخ   22281نامه شماره :  0بند

ول مجاز درصد بعد از تعریض در همکف و اول + ) راه پله + آسانسور ( و عدم رعایت ط 82احداث بنا با سطح اشغال  -صد بعد از تعریض در زیرزمین در

و  2221/01و  2220/01ثبتی  های ه پالکب حذف یک واحد پارکینگ جهت خانه عالم -صد طبق نقشه پیشنهادی ضلع شرقی به میزان صد در

 مطرح شد. خیابان نواب صفویواقع در  متر مربع 22/501و بعد از تعریض  متر مربع 15/580قبل از تعریض به مساحت  0522/012/01

طول مجاز ضلع  تیو رعا نیرزمیدر ز ضیبا احداث بنا با سطح اشغال صد درصد بعد از تعرموضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی مصوبه : 

موارد برابر ضوابط و  ریجهت خانه عالم موافقت شد. سا نگیواحد پارک کیو حذف  یشنهادیصد درصد طبق نقشه پ زانیبه م یشرق

 است. یدرجه بعد از هفتاد درصد طول مجاز تا انتها الزام 44 هیزاو تیرعا یمقررات عمل گردد. ضمناً در ضلع غرب

به پالک ثبتی  قطعات تفکیکیدر خصوص  امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 29/10/98رخ مو 98-2199نامه شماره  : 4بند

 مطرح شد. بلوار رنجبرانمتر مربع واقع در  2/0182به مساحت  29012/01/012

نایت به بخشنامه پیوست با ع)  4با طرح تفکیکی پیوست منوط به الحاق قطعه شماره  مصوبه : موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی

با رعایت کلیه ضوابط و مقررات  ( سازمان ملی زمین و مسکن 00/71/81بخش )ب( صورتجلسه مجمع عمومی مورخ  1موضوع بند 

طرح تفصیلی و تأمین کامل پارکینگ موافقت شد. ) با عنایت به اینکه کلیه ساختمان ها در سنوات گذشته ساخته شده و منطقه 

    می باشد. راه و شهرسازی( ضمناً کلیه مسائل حقوقی بر عهده  وجود شکل گرفته است.مذکور در وضع م
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 و شهرسا ي:

 

 
 

جابجایی کاربری اداری انتظامی  درخصوص امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان 08/10/98مورخ  98-9018نامه شماره  : 4بند

 مطرح شد. شهید مدنیواقع در شهرک  19/0015به مساحت  0520/09مطابق با نقشه پیوست به پالک ثبتی 

 1و ایجاد معبر  د () در مجاور مسج با جابجایی کاربری اداری انتظامی با فضای سبز طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح ومصوبه : 

الکیت ضمناً فضای سبز به صورت یکپارچه لحاظ و با حفظ م پیوست موافقت شد. متری در مجاورت مسجد طبق طرح پیشنهادی

   تحویل شهرداری گردد.
اصالح هندسی خط پروژه طرح تفصیلی مطابق با طرح پیشنهادی با توجه خصوص شهرداری همدان در  05/12/98مورخ  0915نامه شماره  : 4بند

 مطرح شد. دره مرادبیگ ، خیابان بسیجواقع در  به بافت محدوده دره مرادبیگ
به  یشهردار یشنهادیمطابق با طرح پ یلیخط پروژه طرح تفص یبا اصالح هندسی طبق نظر کمیته فنموضوع مطرح و مصوبه : 

 دیباشد و مقرر گرد یم یبر عهده شهردار یمسائل حقوق هی. ضمناً کلموافقت شد گی، با توجه به بافت محدوده دره مرادب وستیپ

 .دریو بافت واجد ارزش منطقه صورت پذ یومبر اساس مصالح ب یو کف ساز یجداره ساز
درصد تا ارتفاع نهایی  90احداث تجاری با سطح اشغال و طول مجاز  شهرداری همدان در خصوص 01/01/92ورخ م 02221 نامه شماره:  1بند
 مطرح شد. خیابان هنرستانواقع در متر مربع  018به مساحت  0281/0 واحد پارکینگ به پالک ثبتی 2جابجایی   -متر  01/2

موافقت شد و  متر( 1به عرض کم ملک ) تیبالکن دار با عنا یواحد تجار کیبا احداث  موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی مصوبه :

شهرداری تأمین شد. ضمناً تأکید  74/17/81مورخ  100110/1دو واحد پارکینگ در پارکینگ عمومی محوطه پشت هتل مرمر به شماره 

 کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشد.درصد می باشد.  84اشغال و طول مجاز نیز  متر و سطح 17/1می گردد ارتفاع نهایی 
تغییر خط پروژه معبر طرح تفصیلی با توجه به وضع موجود برابر با طرح شهرداری همدان در خصوص  05/12/98 مورخ 0912نامه شماره :  0بند

 مطرح شد. خیابان پاستور ، کوچه پاستور ، بن بست گلواقع در بع متر مر 001به مساحت حدود  2021به پالک ثبتی  پیشنهادی
با عنایت به اینکه معبر طرح تفصیلی در داخل )حیاط( پالک مذکور طراحی گردیده و در  طبق نظر کمیته فنیموضوع مطرح و مصوبه : 

اًکلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری وضع موجود معبر نمی باشد با حذف انتهای معبر بن بست در حد پالک فوق موافقت شد. ضمن

 می باشد. )برابر طرح پیشنهادی به پیوست(
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 پالک های واقع در جداره رودخانه آلوسجرد درخواست اهالیشهرداری همدان در خصوص  28/02/91مورخ  20051/00/01 نامه شماره:  9بند

حدفاصل بن بست شقایق واقع در  00/19/91صورتجلسه مورخ  01پیرو بند متری از سمت رودخانه آلوسجرد  08مبنی بر احداث کنسول برابر معبر 

 مطرح شد. تا کوچه شهید بهرامی

و با توجه به بازدید اعضاء  11/78/80صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ  17پیرو بند  موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنیمصوبه : 

 انه آلوسجرد موافقت شد. سایر مسائل حقوقی به عهده شهرداری می باشد.محترم کمیته کارشناسی با احداث کنسول از سمت رودخ

 52درخواست پیشروی بنا به صورت پله ای در محدوده زاویه  شهرداری همدان در خصوص 20/02/91مورخ  20212/00/01نامه شماره :  8بند

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ  1با توجه به بند  درجه با توجه به شکل خاص زمین ) عمق کم زمین ( تا حد پر شدن سطح اشغال مجاز

 مطرح شد. بلوار بعثتواقع در متر مربع  22/212و به مساحت  951/0به پالک ثبتی  29/10/0092

درجه با رعایت  44با پیشروی و افزایش طول بنا به صورت پله ای در محدوده زاویه  مصوبه : موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی

درجه پس از طول هفتاد درصد ) تا حد پالک های مجاور ( با توجه به شکل زمین  44ل حداکثر هفتاد درصد با رعایت زاویه سطح اشغا

و رعایت حداقل  08/71/84صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مورخ  0) عمق کم زمین ( تا حد پر شدن سطح اشغال مجاز با توجه به بند 

 د. سایر موارد برابر ضوابط و مقررات مصوب رعایت گردد.عمق سه متر برای حیاط موافقت گردی

 


