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

 .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  

  :  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

 

معمياري اداره كيل   يت شهرسيا ي و  مدير :رئيس شوراي شهر 

 :راه و شهرسا ي

 

 

 

در محل دفتر معاونت امور   70/21/69 مورخ  69شهر همدان در سال  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 79/21/69 مورخ 69669پیرو دعوتنامه شماره    
 .تصمیم گردیداتخاذ و عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

متر مربع،  57/56به مساحت  6676/61/2در خصوص پالک ثبتی به درخواست آقای محمد پی بر، شهرداری همدان  12/79/69مورخ  0462نامه شماره : 2بند 
تغییر کاربری از پارک و فضای )و سند مالکیت  2694مترمربع با توجه به طرح موژدا ، پروانه های صادره سال  1/54مبنی بر ابقاء کاربری مسکونی به مساحت 

 .، واقع در خیابان شکریه کوچه گلبانگ، مطرح شد(سبز به مسکونی
با  86مذکور در سال  موضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی و با عنایت به سند مالکیت و پروانه های ساختمانی برای پالک: مصوبه 

 . متر مربع موافقت گردید 2/86ابقاء کاربری مسکونی برابر طرح موژدا به مساحت 
مبنی  ،متر مربع 157 مساحت  به  6266/27 ثبتی در خصوص پالکبه درخواست آقای سماواتی نیا،  شهرداری همدان 16/9/69 مورخَ 4164 نامه شماره : 1بند 
 .مطرح شدمتری اعتمادیه،  65واقع در  متر مربع 62/25به تجاری قسمتی از طبقه همکف به متراژ  تغییر کاربری از مسکونیبر 

موضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی و با عنایت به نیاز منطقه به فضای تجاری با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در  :مصوبه 

 .رد برابر ضوابط صورت پذیردمتر مربع موافقت و سایر موا 9/58طبقه همکف به مساحت 
احداث بنا با مبنی بر  6/601 در خصوص پالک ثبتیبه درخواست آقای ابراهیم فریادرس و شریک، شهرداری همدان  27/76/69مورخ  6122نامه شماره :  6بند 

، واقع در چهار راه واحد پارکینگ 6و حذف ( همکف تجاری و زیرزمین انباری تجاری ) سطح اشغال صد در صد در زیرزمین و همکف طبق نقشه پیشنهادی
 .مطرح شد پاستور

موضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی با احداث بنا با سطح اشغال صد درصد در زیرزمین و همکف طبق نقشه پیشنهادی : مصوبه  

شهرداری همدان در  8536/55/51واحد پارکینگ با عنایت به نامه شماره  3موافقت و تامین ( همکف و زیرزمین انباری تجاری)

ملك مذکور در حریم مخابرات قرار گرفته است و تجاری مذکور کال در : توضیح اینکه.پارکینگ عمومی پشت تاالر مرمر موافقت گردید

                                                                      .                                                                      یك طبقه در همکف و یك طبقه زیرزمین ساخته می شود

به  62209/666/27 ثبتی در خصوص پالک، دوست شاد هنیاحسان اهلل مبه درخواست آقای شهرداری همدان  70/21/65مورخ  26676نامه شماره :  6بند 
مطرح کوچه پنج تن آل عبا  –متر مربع در طبقه همکف، واقع در اعتمادیه  26تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساحت متر مربع مبنی بر  64/222مساحت 

 .شد

متر مربع موافقت  51موضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در طبقه همکف به متراژ : مصوبه 

 .ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صورت پذیرد و سایر موارد برابر. گردید
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متری منوچهری  67متری برابر طرح پیشنهادی واقع در   67مبنی بر اصالح خط پروژه معبر  شهرداری همدان  76/21/66 مورخ 26656 نامه شماره:  5بند 
 .مطرح شد

و مکاتبه با آب منطقه ای موضوع مطرح و با عنایت به بررسی های به عمل آمده در جلسات و بازدید های صورت گرفته  :مصوبه 

و گستردگی موضوع و پهنه مورد نظر و لزوم افت  52/51/98مورخ  515/58639/98استان و پاسخ واضح آن اداره محترم به شماره 

 .مع و تفصیلی در اولویت قرار گرفته و تعیین تکلیف شوددر کاربری ها مقرر شد موضوع در طرح آتی جا

تغییر کاربری از ورزشی به مسکونی با توجه به وضع موجود،  به درخواست اهالی منوچهری، مبنی برشهرداری همدان  74/74/69مورخ  27265 نامه شماره:  9بند 
 .مطرح شد واقع در منوچهری، خیابان عقیل

برابر نظر کمیته فنی و با عنایت به وسعت پهنه مورد نظر و به هم خوردن سطح و سرانه فضاهای عمومی و موضوع مطرح و : مصوبه 

 .عدم معرفی فضاهای جایگزین با کاربری ورزشی مقرر گردید موضوع در طرح جامع و تفصیلی آتی بررسی و اتخاذ تصمیم گردد
متری سیلو ،  4متری والیت ،  21، واقع در متری برابر طرح پیشنهادی 9جابجایی معبر ، مبنی بر شهرداری همدان 17/4/2669مورخ  27921نامه شماره :  0بند 

 .مطرح شدکوچه معبودی، 

کمیته فنی رسیده است موافقت شد ¸متری برابر طرح پیشنهادی که به تایید و امضا اعضا 8موضوع مطرح و با جابجایی معبر : مصوبه 

بدیهی است  .(عبور تاسیسات شهری و دسترسی و نورگیری پالک های مجاور با توجه به وضع موجود با توجه به شکل گیری معبر و )

 .کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداری می باشد 
متر مربع   177به مساحت  2446/021/2خالقی، در خصوص پالک ثبتی  حمیدشهرداری همدان به درخواست آقای  16/76/69مورخ  21215نامه شماره :  4بند 

 .، واقع در شهرک فرهنگیان میدان معلم مطرح شدواحد پارکینگ 1حذف مبنی بر 

با عنایت به بازدید به عمل آمده اعضاء کمیته فنی از محل پالک مورد نظر واقع در کوی فرهنگیان مقرر شد  موضوع مطرح و: مصوبه 

تفکیکی الغدیر پارکینگ ی همدان با تامین پارکینگ در کاربری شهردار 56/55/98مورخ  51312/55/55با توجه به نامه شماره 

 .واقع در ضلع جنوبی فرهنگیان موافقت شد( پارکینگ ویسی)
، برار طرح پیشنهادیبا وضع موجود ، انطباق خط پروژه مبنی بر ،  96/26، در خصوص پالک ثبتی شهرداری همدان 26/76/69مورخ  22016نامه شماره :  6بند 

 .مطرح شد بلوار بدیع الزمان مقابل ترمینال مینی بوسهاواقع در 
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با انطباق خط پروژه با وضع موجود  8/8/92صورتجلسه مورخ  56برابر نظر کمیته فنی و با عنایت به بند موضوع مطرح و : مصوبه 

با  89/51ه پالک ثبتی شماره و احداث بنا با سطح اشغال صد در صد برای باقیماند( در حد پالک مورد نظر) برابر طرح پیشنهادی 

 .مترمربع و سابقه تجاری موافقت گردید 85/132توجه به تعریض حدود 
شهرداری همدان، مبنی بر اصالح هندسی معبر و ابقاء کاربری مسکونی مطابق با طرح پیشنهادی ، واقع در  14/6/2669مورخ  6616نامه شماره :  27بند 

 .طرح شدجوالن،انتهای کوچه بهمن،جنب پارک م

متری برابر وضع موجود و مطابق طرح  6موضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی با ابقاء کاربری مسکونی و ایجاد معبر : مصوبه 

بدیهی است کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداری می . موافقت گردید (امضاء شده توسط اعضای کمیته فنی) پیشنهادی

 .باشد
 05/657به مساحت  29/6416ی ، در خصوص پالک ثبتی معصومه خاور غزالنشهرداری همدان به درخواست خانم  67/1/2669مورخ  1916نامه شماره :  22بند 

پالک های مجاور،  متری با توجه به ارتفاع ساخته شده و قابل ساخت 9طبقه و یک طبقه مازاد بر ضوابط شهرسازی معبر  5/6متر مربع مبنی بر احداث بنا در 
 .فروردین مطرح شد 25واقع در خیابان 

 .موضوع مطرح و مقرر گردیدبرابر ضوابط و مقررات صورت پذیرد و با احداث بنا با یك طبقه مازاد مخالفت گردید: مصوبه 
  های ، در خصوص پالک ثبتیاطالعات همداناداره کل ارتباطات فناوری شهرداری همدان به درخواست  15/76/2669مورخ  5176نامه شماره :  21بند 

، درصد و محاسبه پارکینگ مورد نیاز بر اساس متراژ خالص اداری  41احداث بنا با طول مبنی مترمربع  590و92011و062به مساحت  27672و27671و14042
 .مطرح شدمتری پرستار 24روبه روی پارک مردم، واقع در 
 :مقرر گردید ، 52/4/69صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر همدان مورخ یک د موضوع مطرح و با عنایت به بن: مصوبه

درصد با رعایت سطح اشغال مجاز به  25طول مجاز صرفا طبقه همکف از سمت معبر با طول حداکثر -5. صورت پذیرد سطح اشغال برابر ضوابط و مقررات -1

به منظور ضرورت تامین پارکینگ و شرایط منطقه مقرر گردید طبقه همکف و زیر زمین اول و -3. صورت پذیرد منظور رعایت طول مجاز به سمت پالک مجاور 

تر پیش بینی شده است بدلیل رعایت نسیر زمین پارکینگ که در قسمت دیتاارتفاع طبقه ز-4 .یابد  صاص دوم با ارتفاع مجاز به صورت کامل به پارکینگ اخت

طبقات روی همکف به کاربری اداری اختصاص یابد مالک می تواند ارتفاع طبقات  - 2( ارتفاع و مساحت. )را احداث نماید استاندارد می تواند ارتفاع مورد نیاز 

 .مجاز معبر احداث نماید ارتفاع اداری را با ارتفاع مورد نیاز با حداکثر 
 .مطرح شد 5بند  15/22/66استانداری محترم همدان در خصوص لغو مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ  9/21/69مورخ  0656/612/62/65نامه شماره   :  26بند 

مصوبه  ، 9/15/69مورخ  4624/351/41/62ای استادیوم سعیدیه به دستور استاندار محترم به شماره رب 69موضوع مطرح و با توجه به اعمال ماده : مصوبه 

 .می گرددتلقی  کان لم یکن  2بند  52/11/64پنج مورخ کمیسیون ماده 
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