
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

21/12/69 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 20/12/69 مورخ  56994
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 مورديپرونده هاي : دستور کار جلسه 

 

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

 

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

 :راه و شهرسا ي

 

 

 

 

  

در محل دفتر معاونت امور   21/12/69 مورخ  69شهر همدان در سال  4ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 20/12/69 مورخ 56994پیرو دعوتنامه شماره 
 .تصمیم گردیداتخاذ و عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به و شریک  د رخواست آقای منصور رضوانی جالل در خصوصشهرداری همدان  02/07/69مورخ  3528نامه شماره : 1بند 
حذف یک واحد پارکینگ و  1856متر مربع و محاسبه و تامین پارکینگ های مورد نیاز مطابق ضوابط قبل از سال  100در طبقه همکف به مساحت  تجاری
 .مطرح شد ،متر مربع 34/136مساحت  بهواقع در چهار راه عمار  10 /876باقیمانده /28882پالک ثبتیبه   تجاری

موافقت و مقرر شد سایر موارد برابر  مربعمتر 011در طبقه همکف به میزان از مسکونی به تجاری  مطرح و با تغییر کاربری : مصوبه 

 .ضوابط صورت پذیرد
مبنی بر احداث بنا با  در خواست آقای مجید صدیقی به و کالت از آقای کمال صدیقی در خصوص شهرداری همدان 05/06/69 مورخَ 11166نامه شماره : 2بند 

 به واقع در خیابان مهدیه ، روبه روی اداره برق  28470/1پالک  طبقه همکف بادرصد در  64سطح اشغال صد در صد در زیر زمین و احداث بنا با سطح اشغال 
 .مطرح شد، متر مربع 19/217 مساحت 

درصد در طبقه همکف موافقت  59درصد در زیر زمین و احداث بنا با سطح اشغال  011سطح اشغال  بنا با با احداثمطرح و  :مصوبه 

 .مقررات طرح تفصیلی عمل گرددرد برابر ضوابط و ابقیه مو. گردید
مبنی بر احداث بنا با سطح اشغال صد در صد شتی و شریک در خواست آقای امیر زرد شهرداری همدان در خصوص 15/06/69مورخ 11484نامه شماره :  8بند 

و 5907/1و  5908/1پالک ثبتی ،مسکونی به تجاریو تغییر کاربری طبقه اول از (احداث تجاری + 10/9و همکف تا ارتفاع ( پارکینگ) در طبقات زیر زمین 
 . مطرح شدمربع متر 49/518مساحت  اواقع در خیابان مهدیه  ب8844/1

به صورت تجاری  6/ 01و همکف تا ارتفاع ( به صورت پارکینگ) درصد زیر زمین  011با احداث بنا با سطح اشغال  مطرح و : مصوبه 

 .قت شدو طبقه اول از مسکونی به تجاری مواف
در خواست آقای علی اصغر صداقت و شرکاء مبنی بر تغییر کاربری از مختلط به  شهرداری همدان در خصوص 24/10/69مورخ  18284نامه شماره :  5بند 

واقع در  688/1 ثبتی پالک .واحد پارکینگ در ساختمان تامین شده است 21واحد پارکینگ نوع دو مورد نیاز است که  16واحد پارکینگ نوع یک و  16تجاری و 
 .شد مطرح ،بعداز تعریضمتر مربع  99/525و  متر مربع قبل از تعریض 43/408مساحت به  خیابان مهدیه
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دوطبقه ) با تغییر کاربری به تجاری با عنایت به شکل گیری محور خیابان شریعتی در مقطع مورد نظر برابر طرح مطرح و : مصوبه 

پارکینگ برابر ضوابط جدید موافقت و مقرر شد در خصوص حریم رودخانه از اداره آب استعالم شود  و تامین( تجاری اول و دوم

 .توسط شهرداری محترم قبل از صدور پروانه استعالم صورت پذیرد
واقع در  16/7با پالک ثبتی  تعاونی مسکن دادگستری مبنی بر اصالح مصوبهخواست دربه شهرداری همدان  80/11/69 مورخ 15769/11/10 نامه شماره:  4بند 

 .مطرح شدپشت اردوگاه فجر اعتمادیه ،

مدیر کل  27/16/56مورخ 021/00702وبا عنایت به نامه شماره  00/10/56پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ مطرح و  :مصوبه 

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عمل دفتر نظارت بر طرحهای توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی مقرر شد افزایش ارتفاع طبق 

 .گردد

متری بعثت در  74مبنی بر جابجایی خط پروژه بلوار  ،در خواست خانم زهرا حسینی شهرداری همدان در خصوص 29/02/69مورخ 1662 نامه شماره:  9بند 
مطرح   واقع در بلوار بعثت 4244/177/10پال ک ثبتی  با وط به انجام توافق با شهرداریمطابق طرح پیشنهادی من 10/باقیمانده 4244/177مجاورت پالک ثبتی 

 .شد
طرح پیشنهادی به تائید اعضاء . ابقاء کاربری مسکونی ا زمعبر به مسکونی در حد پالک مورد نظر موافقت گردیدبا مطرح و : مصوبه 

بدیهی است پاسخگویی به کلیه  (شهرداری همدان 0/02/56مورخ  0901/00/01به استناد نامه شماره ) کمیته فنی  رسیده است 

طرح پیشنهادی شامل تغییر کاربری از معبر به مسکونی و اصالح رفوژ سبز و معبر می ) مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشد 

 .باشد

 
در خصوص درخواست شهرداری همدان مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز به تجاری ، خدماتی  شهرداری همدان 04/12/69مورخ 14084 نامه شماره:  7بند 

و بعد از تعریض   متر مربع 30/169به مساحت  واقع در سنگ سفید ، اعتمادیه شرقی  878/10و872به پالک ثبتی  متر مربع 100جهت احداث نانوایی به مساحت 
 .متر مربع، مطرح شد 100
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با تغییر کاربری از فضای سبز به ( نانوایی) با عنایت به لزوم باز گشایی معبر اعتمادیه شرقی و نیاز منطقه به خدمات ح و مطر: مصوبه 

بدیهی است پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر . متر مربع جهت احداث نانوایی موافقت گردید 011تجاری ، خدماتی به مساحت 

 .عهده شهرداری می باشد

مبنی بر تثبیت واحد های  تجاری محدوده آرامگاه باباطاهر و  د رخصوص درخواست شهرداری همدان شهرداری همدان 04/03/64مورخ 6441 امه شمارهن:  3بند 
 .مطرح شدواقع در محدوده آرامگاه بابا طاهر   شریان های منتهی به آن

 . موافقت شد( برابر طرح پیوست وبا ضوابط  پیوست ) با تثبیت واحد های تجاری محورهای امام خمینی و باباطاهر مطرح و : مصوبه 

 (طرح پیوست به امضاء اعضاء کمیسیون رسید) 

به مساحت نی به تجاری آقای حسین صادقی مبنی بر تغییر کاربری از مسکو شهرداری همدان د رخصوص درخواست 13/11/69مورخ 15883 نامه شماره:  6بند 
در صد و طول مجاز  95متر طبق نقشه پیشنهادی وعدم رعایت سطح اشغال مجاز در طبقه همکف به میزان  30/2در طبقه همکف و ارتفاع  مربعمتر  52/20

متر مربع بعد  20/256قبل از تعریض و  242به مساحت 1واقع در پردیس ، کوچه فرزام  11453/273/274/10با پالک ثبتی  در صد  75ضلع غربی و شرقی برابر 
 .از تعریض  ، مطرح شد

در طبقه همکف  زمتر مربع و عدم رعایت سطح اشغال مجا 02/21با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساحت مطرح و : مصوبه 

با توجه به نیاز  (درصد 70برابر آسانسور و طول مجاز  ضلع غربی و شرقی + درصد راه پله  60)درصد سطح اشغال  60به میزان 

 .سایر موارد برابر ضوابط و مقررات صورت پذیرد.منطقه به کاربری تجاری موافقت به عمل آمد 
 5408/10واحد پارکینگ با پالک ثبتی   8مبنی بر حذف  علی عظیمی شهرداری همدان د رخصوص درخواست آقای 29/06/65مورخ 11940 نامه شماره:  10بند

 .متر مربع ، مطرح شد 94/217متر مربع  و بعد از تعریض  78/263با مساحت قبل از تعریض  سعیدیه پایین ، نبش کوچه شبیریواقع در 

واحد پارکینگ موافقت شد و مقرر  0با جابجایی مجموعاً (  7بند  20/7/56مورخ )پیرو مصوبه کمیسیون ماده پنج مطرح و : مصوبه 

پیرو مصوبه . ) تملک شود( متر مربع 29) پارک خاتونیه تامین گردد به ازاء هر واحد پارکینگ شد پارکینگ جایگزین در مجاور 

 (20/17/56کمیسیون ماده پنج مورخ 
 

شهرداری همدان د رخصوص درخواست آقای عبد الحسین غیرتی مبنی بر احداث بنا با سطح اشغال صد درصد در  16/03/64مورخ 10219 نامه شماره:  11بند 
با پالک ثبتی  واحد پارکینگ 4متر طبق نقشه پیشنهادی و تغییر کاربری از آموزشی ، تجاری به مختلط و حذف + 10/7همکف و اول تا کد ارتفاعی  طبقه
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ربری تجاری و مترمربع کا 81/53) متر مربع 48/156و بعد از تعریض  94/809واقع در بلوار انقالب، پشت امور عشایری به مساحت قبل از تعریض  4528/430/1
 (متر مربع کاربری آموزشی 22/101

با تغییر ( 20/01/50مورخ  010/20195/9911نامه شماره ) عدم نیاز اداره کل آموزش و پرورش  با عنایت به نامه مطرح و : مصوبه 

متر و انتقال + 21/7ارتفاعی کاربری از آموزشی تجاری به مختلط و احداث بنا با سطح اشغال صد در صد در طبقه همکف و اول تا کد 

شهرداری همدان موافقت گردید  00/5/56مورخ  00000/00/01واحد پارکینگ به پارکینگ مجاور پارک ایرانی برابر نامه شماره  9

 .بدیهی است کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداری می باشد


