
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر

 تاريخ جلسه :

29/7/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 28/7/97مورخ  30899
 ميته کارتاريخ بررسي نهايي در ک

 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

 
 دون حق راي :  مدعوين ب

 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 :    

كيل راه و  اداره  سرپرسيت و  دبير كميسييون 

 :شهرسا ي

 

ماري اداره كيل راه  شهرسا ي و مع معاون رئيس شوراي شهر :

 و شهرسا ي:

 

 
 

در محل دفتر معاونت امور عمرانی  29/7/97مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  28/7/97مورخ  30899پیرو دعوتنامه شماره 

 استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

مترمربع و 27/483از مسکونی به تجاری به مساحتAل بلوکتغییر کاربری طبقه اوخصوص در  همدانشهرداری  19/3/97مورخ 3880: نامه شماره  1بند

مطرح  بلوار چمران،روبروی مخابرات نبش کوچه ابوذرواقع در 7089/325/10به شماره پالک ثبتی  متر84/5متری به میزان35دسترسی سواره از معبر 

 شد.

 نگیپارک نیمترمربع موافقت شد.تام27/483مساحتبه  یبه تجار یاز مسکونAطبقه اول بلوک یکاربر رییبا تغ و طرحمموضوع مصوبه : 

 عمل گردد.  یلیموارد برابر ضوابط و مقررات طرح تفص ریضوابط و سا نیبر اساس آخر

شهرک واقع در ،حذف دوربرگردان وسط معبر با عنایت به باز بودن معبرشهرداری همدان در خصوص  10/05/97مورخ 7654نامه شماره :  2بند

 مطرح شد. 1بهشتی،کوچه ایثار

بر  یبه مسائل حقوق ییبه باز بودن معبر و تقاطع موافقت شد،پاسخگو تیمطرح و با حذف دور برگردان وسط معبر با عنا موضوعمصوبه : 

 باشد. یم یعهده شهردار

به جهت ،زیرزمین اولدر طبقه  احداث بنا با سطح اشغال صددرصدشهرداری همدان در خصوص  30/09/96مورخ 12183/11/10: نامه شماره  3بند

 مطرح شد. خیابان مهدیه،جنب مخابرات مهدیهواقع در مترمربع 30/270به مساحت 3545/2511/1تامین پارکینگ به شماره پالک ثبتی 

 ها نگیپارک تیمطلوب تیبا رعا نگیپارک نیبا سطح اشغال صد در صد به منظور تام نیرزمیموضوع مطرح و فقط با احداث طبقه زمصوبه : 

ماده  ونیسیطرح مجدد در جلسه کم تیموضوع قابل دیگرد دیاست.ضمنا تاک یو ضوابط استقرار و چرخش مناسب خودروها الزام افقتمو

 .را ندارد 5

شهرداری همدان در خصوص احداث بنا با سطح اشغال صد در صد،افزایش یک طبقه مازاد بر ضوابط  10/10/96مورخ 12519: نامه شماره 4بند

مترمربع بعد از تعریض،واقع در جاده 137مترمربع قبل از تعریض و 25/226به مساحت 2442/5متری به شماره پالک ثبتی 12ز در معبر شهرسازی مجا

 دره مرادبیگ،روبروی ایستگاه فدک،کوچه فروردین مطرح شد.

طول مجاز از سمت پالک مجاور و  تیبا رعا ض،صرفایپالک با سطح اشغال قبل از تعر ادیز ضیبه تعر تیبا عنا مطرح وموضوع مصوبه : 

موارد برابر ضوابط و  ریطبقه مازاد بر ضوابط موافقت شد و سا کی شیبا افزا زیدرجه و طول صد در صد از سمت معبر و ن45 هیزاو تیرعا

 .باشد یم یبر عهده شهردار یمسائل حقوق هیبه کل ییمصوب عمل گردد،ضمنا پاسخگو یلیمقررات طرح تفص
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تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در طبقه همکف)دو باب واحد تجاری شهرداری همدان در خصوص  20/12/96مورخ 15938شماره : نامه 5بند

درصد طول در ضلع غربی و شرقی و حذف دو واحد پارکینگ به  80درصد در همکف و  80مترمربع( و احداث بنا با سطح اشغال 96به مساحت 

شهرک فرهنگیان،نبش کوچه ،واقع در  مترمربع بعد از تعریض88/196مترمربع قبل از تعریض و 200ه مساحتب 1285/712/1شماره پالک ثبتی

 مطرح شد. نهم

 یلیموارد برابر ضوابط و مقررات طرح تفص ریدر همکف موافقت شد،سا یبه تجار یاز مسکون یکاربر رییموضوع مطرح و با تغمصوبه : 

 گردد. نیتام انیفرهنگ ریالغد یکیهمدان در تفک یشهردار 16/04/97مورخ  42138/4برابر نامه شماره  یتجار نگید و دو واحد پارکعمل گرد

ورزشی به مسکونی پالک مذکور با توجه به نامه تغییر کاربری از شهرداری همدان در خصوص  04/06/97مورخ 9159/11/10: نامه شماره 6بند

در چهار راه انبار واقع 17/1095شماره پالک ثبتی27/02/95مورخ 2346/8/226ن به شمارهعدم نیاز اداره کل ورزش و جوانان استان همدا

 مطرح شد. نفت،خیابان جعفر طیار،کوچه شریعتی

 2346/8/226مترمربع موافقت شد)با توجه به نامه شماره163موضوع مطرح و با تغییر کاربری از ورزشی به مسکونی به مساحتمصوبه : 

 کل ورزش و جوانان مبنی بر اعالم عدم نیاز(دسترسی آن نیز طبق دسترسی وضع موجود میباشد. دارها 27/02/95خ مور

مترمربع با توجه به 76/77مسکونی به تجاری به مساحتشهرداری همدان در خصوص تغییر کاربری از  07/05/97مورخ 7434نامه شماره  :7بند

 مطرح شد. متری توحید18در شهرک فرهنگیان،بلوار باباطاهر،واقع 1859/712/1شماره پالک ثبتی به 68طرح موژدا و پروانه صادره سال

تجاری است و طرح موژدا که بخشی دارای کاربری  با توجه به شهرداری همدان مطرح شد و 17/06/97مورخ 4/43474نامه شمارهمصوبه : 

بع( با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مترمر5/36و سابقه تجاری) 1/3/68مورخ7042/1با توجه به پروانه ساختمانی شماره

 مترمربع موافقت شد،ضمنا صرفا در یک طبقه می باشد.76/77مساحت

در بند یک واحد پارکینگ مازاد بر تصمیم متخذه 2شهرداری همدان در خصوص جابه جایی  03/06/97مورخ 9057/11/10نامه شماره  :8بند

 واقع در خیابان اراک مطرح شد.864/17/16به شماره پالک ثبتی 3/4/97صورتجلسه

واحد از واحدهای دارای سابقه به صورت  2موضوع مطرح و با عنایت به اینکه  3/4/97مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 1پیرو بند مصوبه : 

مورد نیاز توسط  واحد پارکینگ8با تامین  ،واحد تجاری در تعریض قرار می گیرد2 اینکه در نظر گرفتن لذا باسر قفلی حفظ میشود،

 شهرداری در پارکینگ عمومی موافقت به عمل آمد.


