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در محل   22/55/62 شهر همدان مورخ  (5ماده ) طرح تفصيلي جلسه کميسيون 22/55/62 مورخ 45554پيرو دعوتنامه شماره احتراما 

 .اتخاذ تصميم گرديدو موارد ذيل مطرح  تشکيل و نت امور عمراني استانداری همداندفتر معاو

 مجتمعو  ور برای واحد ها و آپارتمان ها احداث آسانس بر مبني  همدان  شهرداری 50/55/5362مورخ   54324 شماره نامه  : 1ب د 

 .مطرح شدسطح شهر همدان  در واقعساخته شده  های

در خصوص احداگ آسانسور در ساختمان هاي ساخته شده به م ظيور ا يیاي    برابر نظر كميته   ي موضوع مطرح و  : مصوبه

جهت استفاده ا راد سالم د ، ناتوان ، كم توان جسمي و حركتي و به جهيت  امکان بهره وري ا  اب يه و م اسب سا ي ساختمان ها 

بيديهي اسيت   . ربط موا قت به عميل آميد   ي و آت  نشاني ا  دست اه هاي ذي ر ع مشکالت با رعايت مقررات ملي و تاييد هاي  

 .رعايت قانون و تفکيک آپارتمان ها و مسائل حقوقي الیامي است

شهرداری همدان مبني بر احداث راه پله و آسانسور دوم به منظور کيفيت بخشي به  54/72/5362مورخ   57420نامه شماره   : 2ب د 

 .مطرح شد ، ساخت و ساز اماکن سطح شهر همدان

 .موا قت شدبا رعايت طول مجا  موارد ذيل  موضوع مطرح و با نظر كميته   ي :مصوبه 

 خارج ا  سطح اشغال پايه مي باشد با رعايت طول مجا ( اجرا م وط به)ژ  آسانسورها با هر تعداد و هر مترا-1

 .خارج ا  سطح اشغال پايه مي باشد( مشروط به اجرا)مساحت اولين راه پله با هر مساحت -2

مسئوليت ك ترل مساحت طراحي و اجرا با مه دسين شهرداري مي باشد وتخلف مجا  نمي باشد و قابل اغماض نمي باشد و -3

 .موظف به رعايت نقشه مي باش دمالک و ناظر 

قبل ا   در  ضاي با  واحدها  پي  بي ي باغچه و كاشت درخت ، در ضمن پيش هاد مي شود به م ظور گسترش  ضاي سبی -4

 .اخذ پايان كار اجرايي گردد
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 و   2/4222 و  5/4222و   5/4222ثبتي  شماره   های شهرداری  همدان ، در خصوص  پالک 76/52/65مورخ   54453نامه شماره :  3ب د 

احداث بنا با سطح اشغال صد درصد  -بني بر ممتر مربع بعد از تعريض  76/236تعريض و  از متر مربع قبل 60/5522به مساحت  2/4222

 ي به تجاریاز مسکون 2/4222و  5/4222تغيير کاربری پالک های ثبتي  -در قسمت باقيمانده ملک در طبقات زيرزمين و همکف و اول تا ششم 

 از مختلط به تجاری 2/4222ک ثبتي تغيير کاربری پال -           از آموزشي به تجاری 5/4222تغيير کاربری پالک ثبتي  -

محاسبه تعداد پارکينگ های با هر مساحت،يک واحد پارکينگ و(دفاتر کار)نياز جهت واحد تجاری در طبقات  تامين پارکينگ های موردمحاسبه و -
 .مطرح شدخيابان طالقاني ، نبش خيابان سرافراز واقع در  و به صورت مزاحم دار ،  5364اری طبقه همکف مطابق ضوابط پيش از سال واحد تج

موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي و با توجه به تجميع پالک ها و در جهت ر ع معارض و با ع اييت بيه اي کيه با گشيايي و     : مصوبه 

به آ اد سا ي طول  يادي ا  خيابان طالقاني مي گردد ، لذا با احداگ ب يا بيا سيطح اشيغال ريد درريد در قسيمت        تعريض اين پالک م جر 

 6/4424و  5/4424 شيماره  متر و تغيير كاربري پالک هاي ثبتيي  23باقيمانده ملک در طبقات  ير مين و همکف و اول تا ششم تا كد ارتفاعي 

ا   4/4424اداري و تغييير كياربري پيالک ثبتيي      -ا  آمو شي به تجاري  1/4424كاربري پالک ثبتي اداري و تغيير   –ا  مسکوني به تجاري 

بيا هير مسياحت ، ييک واحيد      ( د ياتر كيار  )نيا  جهت واحد تجاري در طبقات  اداري محاسبه و تامين پاركي گ هاي مورد –مختلط به تجاري 

و به رورت میاحم دار ، در نظير گير تن    1334ضوابط پي  ا  سال  برابرمکف پاركي گ و محاسبه تعداد پاركي گ هاي واحد تجاري طبقه ه

اريالح دوربرگيردان    –موجود در نقشيه معمياري    Bارتفاع نهايي و مشخصات ك سول ويژه در خيابان طالقاني با احتساب كد مبدا ا  نقطه 

 .متري جهت تامين دسترسي سواره موا قت گرديد 12خط پروژه دوربرگردان معبر 

متر مربع قبل از  035به مساحت ،  4520  هشمار  پالک ثبتي  ، در خصوص همدان  شهرداری 22/55/62  مورخ 54057نامه شماره :  4ب د 

           ( متر مربع در هر طبقه 22/422)تعريض  از قبلاحداث بنا با سطح اشغال  -            مبني برمتر مربع بعد از تعريض  22/422تعريض و 

به صورت  5364محاسبه تعداد پارکينگ های مورد نياز بر اساس ضوابط سال  -   ر پارکينگ طبقاتي خيابان طالقانيواحد پارکينگ د 2تامين   -

 .طرح شدممتر ، واقع در خيابان طالقاني  67/22احداث بنا با ارتفاع نهايي  -متر مربع تجاری يک پارکينگ                                     57هر 

موضوع مطرح و با توجه به تعريض  ياد ملک در جهت با گشايي خيابان طالقاني با احداگ ب ا با سطح اشيغال قبيل ا  تعيريض    : مصوبه 

واحد پاركي گ در پاركي گ طبقاتي خيابان طالقاني، محاسبه تعداد پاركي گ هاي مورد نييا  بير اسيا      6، تامين (متر مربع در هر طبقه 66/426)

 (ضم ا كليه مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري همدان مي باشد.)متر موا قت گرديد 39/22، احداگ ب ا با ارتفاع نهايي 1334بط سال ضوا
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متر   25/342به مساحت ،  4/2/4520  ثبتي شماره  پالک  در خصوصشهرداری همدان  22/55/62  مورخ 54076نامه شماره :  5ب د

  مبني برمتر مربع بعد از تعريض  34/500 مساحت مربع قبل از تعريض و

 صد درصد در زيرزمين ، همکف و کليه طبقات احداث بنا با سطح اشغال  -

تغيير کاربری از اداری به تجاری در طبقه همکف و احداث انباری تجاری در زيرزمين مطابق با ضوابط محاسبه پارکينگ سال  -

 (و دوم به صورت اداری طبقات اول) بدون تامين پارکينگ  5364

 .شد مطرح خيابان طالقاني روبروی بيمارستان  در  ، واقعواحد پارکينگ  52عدم تامين  -

با تغيير كاربري ا  اداري به لذا مطرح و با ع ايت به تعريض  ياد ملک و در جهت با گشايي خيابان طالقاني، موضوع : مصوبه 

و (  1334محاسبه پاركي گ ها بر اسا  ضيوابط قبيل ا  سيال     )گ طبقاتي ابن سي ا پاركي گ در پاركي واحد  12تجاري و تامين 

 .موا قت گرديد( رد در رد بعد ا  تعريض)احداگ ب ا با سطح اشغال قبل ا  تعريض 

،  330/5در خصوص پالالک ثبتالي شالماره قسالمتي از       اداره کل امالک حقوقي مديريت 75/55/62مورخ  45047/62نامه شماره:  6ب د

، واقع  در شالهرک مالدرس    متر مربع از پارکينگ به مسکوني 537تاسيسات شهری ومتر مربع از  425مبني بر تغيير کاربری مساحت 

 .مطرح شد

متير مربيع ا  پاركي يگ بيه      539متر مربع ا  تاسيسيات شيهري و    445مساحت به موضوع مطرح و با تغيير كاربري : مصوبه 

 . موا قت گرديد (موجودتدقيق معبر برابر وضع )و  مسکوني

، 555/52مديريت امالک حقوقي اداره کل در خصوص پالک ثبتي شالماره قسالمتي از     22/55/62مورخ  45262/62 شماره نامه:  7ب د

 .ابتدای دانشگاه آزاد مطرح شدبلوار امام خميني،واقع در تاسيسات شهری به درماني و اداری، تغيير کاربری ازمبني بر

متير مربيع و    32/1944به مساحت ( 1قطعه شماره )طرح و با تغيير  كاربري ا  تاسيسات شهري به درماني موضوع م: مصوبه 

متر مربيع ا  تاسيسيات شيهري بيه اداري واقيع در ابتيداي ورودي دانشي اه آ اد         11/342به مساحت حدود  3و  2قطعه شماره 

 .موا قت گرديد
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دليران با توجه به وضع موجالود   یمتر 52تغيير خط پروژه اری همدان ، مبني بر شهرد 75/72/5362مورخ  0525نامه شماره :  4 ب د

 .، مطرح شدمتری دليران  52خضر ، واقع در و ساخت و ساز های انجام شده 

بيديهي اسيت   . متري موا قيت گردييد   12موضوع مطرح و با تدقيق خط پروژه برابر وضع موجود با حفظ عرض معبر : مصوبه 

 .ي احتمالي به عهده شهرداري مي باشدكليه مسائل حقوق
متری با توجه به وضع  54متری به  52شهرداری همدان ، مبني بر تقليل عرض معبر از  72/75/5362مورخ  5567نامه شماره : 3 ب د

 .واقع در پشت فروشگاه اتکا ، تعاوني مسکن حکمت نيروی انتظامي همدان ، مطرح شد، وجود و پروانه های صادره 

بدیهی . متری با توجه به شکل گیری وضع موجود موافقت گردید 81متری به  81تقلیل عرض معبر از موضوع مطرح و با  : مصوبه

 (ته فنی رسیده استنهادی به تایید و امضاء اعضاء کمیطرح پیش) است کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداری می باشد

متالر   075احت حالدود  مديريت امالک حقوقي اداره کل ، مبني بر تغيير کاربری به مسال  22/72/62مورخ  24253/62نامه شماره : 19ب د

 .متری عمار ، مطرح شد 35، مذهبي به تجاری اداری در راستای افزايش ارزش افزوده جهت واگذاری واقع در خيابان مربع از فرهنگي

امالک و حقوقي اداره كل با تغيير كاربري ا   ره  ي  24/96/36مورخ  24613موضوع مطرح و با ع ايت به نامه شماره : مصوبه 

 . متر مربع موا قت گرديد 795و مذهبي به تجاري اداري به مساحت 

متر  247به مساحت ، 53652/57ثبتي شماره  پالک   در خصوصشهرداری همدان ،  25/75/5362مورخ  2072نامه شماره : 11 ب د

 .، مطرح شد متری محرمي 52 –کميته امداد  پشت  –سعيديه در  واقع  ، غچه به مسکونيو با مبني بر تغيير کاربری از باغ  مربع

موضوع مطرح و با عنایت به قرارگیری پالک مذکور در کاربری باغ و باغچه و لزوم حفظ کاربری آن مقرر گردید برابر طرح  :مصوبه 

 .زمین شهری عمل گردد 81تفصیلی و قانون ماده 
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 22/333به مساحت ،  205 – 202پالک ثبتي شماره در خصوص شهرداری همدان ،  25/2/5362مورخ  57626ماره نامه ش: 12ب د 

 : مبني برمتر مربع بعد از تعريض  60متر مربع قبل از تعريض و مساحت  

 (مترمربع  72/60) تغيير کاربری طبقه همکف از مسکوني به تجاری  -

 واحد پارکينگ      2حذف  -       درصد طبق نقشه پيشنهادی 67صد و در کليه طبقات غال صد درنا در طبقه همکف با سطح اشاحداث ب -

 پيشنهادی  نقشه  مطابق خرپشته   تر جنبم 07/24نهايي   ارتفاع  با پشت بام   احداث انباری در -

 .، مطرح شد 535پالک آبي  ،کوچه شهيد تقوی  ،بلوار خواجه رشيد واقع در 

وع مطرح و برابر نظر كميته   ي و با ع ايت به اي که رد دررد سطح اشغال مانع دريا ت نور م اسب در جهت موض :مصوبه 
پالک مجاور مي گردد و همچ ين موقعيت نام اسب جهت احداگ تجاري ، لذا ضمن مخالفت با درخواست هاي متقاضي مقرر شد 

 .برابر ضوابط و مقررات طرح تفصيلي مصوب عمل گردد

شهرداری همدان ، در خصوص بازگشايي معبر براساس وضع موجود مطابق با طرح  23/72/5362مورخ  0623نامه شماره : 13ب د 

 .فاصل حصار امام و کوی کوثر ، خيابان شهيد کرمي ، مطرح شد واقع در حد، پيشنهادی 

بيه  )بيا طيرح پيشي هادي شيهرداري     لذا سي ، موضوع مطرح و با با گشايي معبر براسا  وضع موجود و نيا  م طقه جهت دستر: مصوبه 

 .بديهي است كليه مسائل احتمالي حقوقي به عهده شهرداري مي باشد .كه به امضاء اعضاء كميته   ي رسيده است موا قت گرديد (پيوست

لکردی و صرفه عم  مطلوبيت ، بهره وری  افزايش  در خصوص همدان ،  شهرداری  22/76/5362  مورخ 52725  نامه شماره: 14د ب 

هر   واحد در به دو   اداری واقع در طبقات ضلع جنوبي پروژه  تبديل واحد( الف   در خصوص پارکينگ طبقاتي آقاجاني بيگ  پروژه

بالکن تجاری  در تراز   اداری طبقه همکف  فضای  نمودن مسقف ( ب   در متن مصوبه  متر مربع مندرج 527طبقه با حفظ مساحت 

واقع در جهت افزايش مطلوبيت عملکردی و پيش بيني آن به صورت دو طبقه مجزا  ( نياز واحدهای اداری ارتفاع  مورد   به  توجه با )

 .، مطرح شد، پارکينگ آقاجاني بيگ بلوار مدنيدر 

ر طبقه در واحد اداري در ه 2با تبديل يک واحد اداري به  27/97/33مصوبه ماده پ ج مورخ  4 موضوع مطرح و پيرو ب د:مصوبه 

 .پاركي گ آقاجاني بيگ موا قت گرديد



 

 

 720استان همدان  کد  شهرسازیاداره کل راه و 

 همدانشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

82/11/69 
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 89/11/69 مورخ   45554
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي موردي: دستور کار جلسه 

 

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

 .هاي مجري ابالغ گردد ها و ارگان سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 :  مدعوين بدون حق راي 

 :  استاندار 

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 : وگردش ري  

  :   ي رئيس سا مان جهاد كشاور

 : 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

 

 

 

، مبني بر ايجاد  5522/052/5شهرداری همدان ، درخصوص پالک ثبتي شماره  22/74/5362مورخ  5552نامه شماره : 15ب د 

الل واقع درشهرک فرهنگيان بين ميدان استق(متری سواره رو5/3يک درب)متری طبق نقشه معماری پيشنهادی  57دسترسي از معبر

 .وميدان معلم،مطرح شد

موضوع مطرح و با ع ايت به لیوم حفظ كليات طرح كوي  ره  يان و ساير بررسي هاي به عمل آمده و با ديد انجام  :مصوبه 

 .متري مخالفت به عمل آمد 59شده مقرر گرديد برابر ضوابط و مقررات عمل گردد و با ايجاد دسترسي ا  معبر 
،  520/505مديريت امالک حقوقي اداره کل در خصوص پالک ثبتي شماره قسمتي از   20/70/62مورخ  22232/62نامه شماره : 16ب د 

 .، واقع در شهرک بهشتي ، مطرح شد 56/72/20مبني بر ابقاء کاربری مسکوني برابر مصوبه ماده پنج مورخ 

بر ابقاء كاربري مسيکوني برابير مصيوبات     موضوع مطرح و با طرح پيش هادي مديريت امالک و حقوقي اداره كل مب ي: مصوبه 

 .كميسيون ماده پ ج و ايجاد معبر برابر طرح پيش هادي موا قت به عمل آمد
،  555/52مديريت امالک حقوقي اداره کل در خصوص پالک ثبتي شماره قسمتي از   23/57/62مورخ  47337/62نامه شماره : 17ب د 

 .متری ، واقع در بلوار يادگار امام ، مطرح شد 57يي معبر مبني تاييد طرح تفکيکي با توجه به جابجا

 19  معبير  بيه جابجيايي    با توجيه   و   93/11/35  مصوبه كميسيون ماده پ ج مورخ  7  موضوع مطرح و به است اد ب د: مصوبه 

 59هياي تجياري   حيدود تفکيکيي  . موضوع ، طرح تفکيکي بيه تايييد اعضياء رسييد     با   متري برابر وضع موجود ، ضمن موا قت

 .مترمربع مي باشد

متر   22/562به مساحت  ،  5524/57ثبتي شماره   پالک  شهرداری همدان ، درخصوص 50/55/65مورخ  53422نامه شماره  :14 ب د

 :مبني بر متر مربع  بعد از تعريض  22/226مربع قبل از تعريض و مساحت 

 اول و زيرزمين احداث بنا با سطح اشغال صد درصد در طبقات همکف و -

 (نحوه محاسبه به روش تفکيکي)واحد پارکينگ  6حذف  -

متر همراه بالکن  2متر و ارتفاع تجاری طبقه اول با ارتفاع + 47/2تغيير کاربری از مختلط به تجاری و ارتفاع تجاری همکف تا کد  -

 .تجاری واقع سعيديه پايين ، روبروی برج سعيديه ، مطرح شد



 

 

 720استان همدان  کد  شهرسازیاداره کل راه و 

 همدانشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

82/11/69 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 89/11/69 مورخ   45554
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي موردي: دستور کار جلسه 

 

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

 .هاي مجري ابالغ گردد ها و ارگان سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 :  مدعوين بدون حق راي 

 :  استاندار 

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 : وگردش ري  

  :   ي رئيس سا مان جهاد كشاور

 : 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

 

 

 

واحد  3ته   ي با سطح اشغال رد دررد در طبقات  ير مين ، همکف ، اول و جابجايي رح و برابر نظر كميمطموضوع  :مصوبه 

متر مربع ،  379با ع ايت به تعريض حدود  وتغيير كاربري ا  مختلط به تجاري( نحوه محاسبه به روش تفکيکي)پاركي گ 

، توضيح اي که اين  (كل ب ا حداكثر دو طبقه ا  سطح خيابان) .رورت پذيردضوابط و مقررات  برابرساير موارد  .گرديدموا قت 

مهم مي باشد كه پيدا ميک د و اين معبر ا  معابر دو طبقه تقليلدر طبقه احداگ نمايد كه  5/7پالک مي تواند بر اسا  ضوابط 

  رر ا جهتصوبه م اينشهر مي باشد كه سطح سرويس در قسمت وسيعي ا   سطح تعريض پالک باعث روانسا ي و ا یاي 

 (متر براي هر طبقه تجاري 79/5ارتفاع  ). مي باشدتحقق اين مهم 

  52/353به مساحت  ،  55/255و  52شهرداری همدان ، درخصوص پالک ثبتي شماره  50/55/65مورخ  53420نامه شماره  :13 ب د

 تغيير کاربری از مسکوني به تجاری          -       :   مبني برمتر مربع  بعد از تعريض  20/262متر مربع قبل از تعريض و مساحت 
 متر همراه با بالکن تجاری 37/5احداث تجاری در طبقه همکف و اول با ارتفاع  -        احداث بنا با سطح اشغال صد درصد در طبقات همکف و اول و زيرزمين -

 پيشنهادی   استقرار  طبق  آسانسور  +  راه پله +   درصد 26اشغال  سطح  با  دوم   در طبقه احداث بنا  -

 .واقع در سعيديه پايين ، روبروی برج سعيديه ،مطرح شد( نحوه محاسبه به روش تفکيکي)واحد پارکينگ  2حذف  -

لذا با تغيير كاربري ا  مسکوني به تجاري و ع ايت به تعريض ملک مورد نظر، ته   ي و با موضوع مطرح و برابر نظر كمي :مصوبه 

سطح اشغال و احداگ  تجاري در دررد  69در طبقه دوم  وهمکف و اول و  ير مين  اتدررد در طبق رد ب ا با سطح اشغال حداگبا ا

 .واحد جابجايي پاركي گ در شعاع دسترسي م اسب موا قت گرديد 4متر همراه با بالکن تجاري و  79/5طبقه همکف و اول با ارتفاع 


