
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانر سيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهصورتجلسه کمي

 تاريخ جلسه :

02/10/97 

 نامه :شماره و تاريخ دعوت

 01/10/97مورخ  39040
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 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
 ل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيليمح

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 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 :    

ه و كييل رااداره  مييديركلو  دبييير كميسيييون 

 :شهرسا ي

 

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

 و شهرسا ي:

 

 
 

در محل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری  2/10/97مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  1/10/97مورخ  39040یرو دعوتنامه شماره پ

 همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

 06/26ایش مساحت نورگیر مرکزی به متراژ ، افز ختلط به اداریاز متغییر کاربری خصوص در  همدانشهرداری  20/08/96مورخ  10611نامه شماره :  1بند

 42/440به مساحت  هنرستان خيابانواقع در  2639/1به شماره پالک ثبتی  مترمربع به سطح اشغال و محاسبه پارکینگ بر اساس خالص فضاهای اداری

 مطرح شد.

شد و مقرر شد تامين پارکينگ برابر ضوابط صورت پذيرد. ساير  از مختلط به اداری موافقت یکاربر رييبا تغ و طرحمموضوع مصوبه : 

 مي باشد. همدان مسائل حقوقي بر عهده شهرداری

جانبازان، دوازده متری واقع در  6متری و ایجاد معبر  12شهرداری همدان در خصوص جابجایی معبر  27/3/97مورخ  4469نامه شماره :  2بند

 مطرح شد. متری سلحشور

وع مطرح و با خط پروژه پيشنهادی شهرداری مطابق با وضع موجود موافقت شد و ضمنا پاسخگويي به کليه مسائل موضمصوبه : 

 متری( 12حقوقي بر عهده شهرداری مي باشد. )معبر به صورت 

درصد مساحت زمین قبل از  54شهرداری همدان در خصوص ابقاء کاربری تجاری، احداث بنا با سطح اشغال  31/06/97مورخ  10639نامه شماره :  3بند

بلوار جهانيان، خيابان تشت زرين، واقع در  1/1052درصد و دو واحد عدم تامین پارکینگ به شماره پالک ثبتی  94تعریض و با طول شرقی و غربی 

 مطرح شد. مترمربع بعد از تعریض 72/105مترمربع قبل از تعریض و  189به مساحت  کوچه آذين پناه

مسكن و  09/06/84مورخ  11174تعيين گرديد )با توجه به نامه شماره  1/1052مطرح و کاربری تجاری برای پالك موضوع مصوبه : 

شهرداری همدان در پارکينگ آقاجاني  19/09/97مورخ  15228/11/10شهرسازی( مقرر شد پارکينگ جايگزين بر اساس نامه شماره 

 ر موارد برابر ضوابط و مقررات عمل گردد.متری( و ساي 8با حفظ معبر بيك تامين گردد )

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در طبقه همکف به صورت احداث یك واحد تجاری به شهرداری همدان در خصوص  14/6/96مورخ  9827نامه شماره  : 4بند

 مطرح شد. آباد کوچه درود بين النهرين، اقع درو 4/20به شماره پالک ثبتی  متر برابر نقشه پیشنهادی 10/6با ارتفاعمترمربع  20/41مساحت 

در  مترمربع با تغيير کاربری از مسكوني به تجاری 50موضوع مطرح و با عنايت به تامين پارکينگ و با توجه به تعريض ملك حدود مصوبه : 

مورخ  9922/146/962نامه شماره  موافقت شد. بر اساس 10/6مترمربع با ارتفاع  20/41به مساحت  طبقه همكف به صورت يك واحد تجاری
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ارتفاع بيشتر ممنوع مي باشد. منوط به نوسازی و اخذ پروانه و رعايت  و متر مي باشد 80/16سازمان ميراث فرهنگي ارتفاع نهايي  19/10/96

 تعريض مصوبه مذکور امكان پذير خواهد بود.

دارای سابقه در جهت مطلوبیت بیشتر مغازه های تجاری  تجاریتجمیع واحدهای شهرداری همدان در خصوص  24/5/97مورخ  8628/11/10نامه شماره :  5بند

 مطرح شد.در سطح شهر 

شهرداری همدان در  16/7/97مورخ  11572/11/10و  24/5/97مورخ  8628/11/10موضوع مطرح و پيرو نامه های شماره مصوبه : 

 .صوص ضوابط پارکينگ تجاری دارای سابقه مقرر گرديددر خ 26/06/1394مصوب  13-5تشريح بند 

در جهت تشويق مالكان مغازه های خرد و ريزدانه در صورت تجميع پالك ها، با احتساب سرانه پنج درصد افزايش نسبت به  -1

 .مساحت مجموع نياز به تامين پارکينگ ندارد

دليل تامين ساير فضاهای مورد نياز )مشاعات( و رعايت به جهت تشويق مالكان در جهت بازسازی در صورتيكه متراژ واحد به  -2

 د، نياز به تامين پارکينگ ندارد.شرايط فني و تعريض پالك  کاهش پيدا کن

 مسائل حقوقي بر عهده شهرداری مي باشد.ساير         

پالکهای واقع شده متری و همچنین حقوق مکتسبه  12بر حذف دور برگردان در معبر  مبنیشهرداری همدان  31/4/97مورخ  6956/11/10نامه شماره  : 6بند

 مطرح شد. کوچه سلطانی ، شهرك الونددر واقع  در دوربرگردان شامل پروانه و پایانکار بر اساس طرح موژدا و اسناد مالکیت،

برابر طرح پيشنهادی متری  12متر مي باشد با حذف دوربرگردان در معبر  160موضوع مطرح و با توجه به اينكه طول کوچه مصوبه : 

 شهرداری موافقت به عمل آمد. ساير مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداری همدان مي باشد.

 

 

 

 


