
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر

 تاريخ جلسه :

11/09/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 10/09/97مورخ  35987
 بررسي نهايي در کميته کارتاريخ 

 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
 تفصيليمحل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح 

 
 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 :    

كيل راه و  اداره  سرپرسيت و  دبير كميسييون 

 :شهرسا ي

 

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

 و شهرسا ي:

 

 
 

 محترم در محل دفتر معاونت 11/09/97مورخ  همدانشهر  (طرح تفصیلی)جلسه کمیسیون ماده پنج  10/09/97مورخ  35987پیرو دعوتنامه شماره 

 امور عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

متری به 6متری و تغییر عرض معبر از 8حذف معبر پیشنهادی طرح خصوص در  همدانشهرداری  13/06/97مورخ 9687/11/10: نامه شماره 1بند

مغایرت وضع موجود مستحدثات و معابر مطروحه با طرح مصوب بافت جوالن و عدم امکان بازگشایی معبر به علت ساختمان های  با توجه به متری8

 مطرح شد. کوچه ضرابی،جوالنبافت واقع در قدیمی و واجد ارزش 

 با طرح پیشنهادی ارائه شده توسط شهرداری در جهت حفظ بافت موجود موافقت شد)برابر طرح پیوسته فنی طبق نظر کمیتمصوبه : 

  (،ضمنا پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشد.امضا شده توسط کمیته فنی

تجاری در طبقات اول و سوم با مساحت یک سوم طبقه احداث انباری شهرداری همدان در خصوص  05/08/97مورخ 12710/11/10نامه شماره :  2بند

مترمربع با عملکرد دفتر کار در طبقه چهارم و محاسبه تعداد پارکینگ 71/244زیرین به صورت هم سقف با طبقات همکف و اول و احداث بنا به مساحت

واقع در سعیدیه  15/215و  16شماره پالک ثبتی  هپارکینگ مورد نیاز دفتر کار به صورت اداری ب بههای مورد نیاز به روش تفکیکی و محاس

 پایین،روبروی برج سعیدیه مطرح شد.

تجاری در طبقات انباری با احداث ( 19)بند28/12/96ون ماده پنج مورخموضوع مطرح و پیرو مصوبه کمیسی طبق نظر کمیته فنی مصوبه :

مترمربع با عملکرد 71/244همکف و اول و احداث بنا به مساحت طبقه زیرین به صورت هم سقف با طبقات اول و سوم با مساحت یک سوم

دفتر کار در طبقه چهارم موافقت شد،ضمنا محاسبه تعداد پارکینگ های مورد نیاز دفاتر کاری به صورت اداری صورت پذیرد همچنین 

 د بود.تغییراتی در کلیات مصوبه قبل صورت نپذیرفته است و ارتفاع نهایی ساختمان همان مصوبه خواه

مترمربع در کاربری 36یک واحد تجاری به مساحتاحداث تقاضای شهرداری همدان در خصوص  27/05/97مورخ 8709: نامه شماره  3بند

جاده مزدقینه،پایین تر از واقع در ( همکف طبقهمترمربع در36از مسکونی به تجاری به مساحت 2360/175مسکونی)تغییر کاربری قسمتی از پالک ثبتی

 تان بعثت،جنب پست بانک مطرح شد.بیمارس

مترمربع در طبقه همکف موافقت شد،تامین 36و با احداث یک واحد تجاری به مساحتموضوع مطرح طبق نظر کمیته فنی مصوبه : 

 پارکینگ و سایر موارد برابر ضوابط و مقررات عمل گردد.

از مسکونی به تجاری و تغییر کاربری پالک  825/18اربری پالک ثبتیتغییر کشهرداری همدان در خصوص  25/04/97مورخ 6543: نامه شماره 4بند

 مطرح شد. متری ابوذر18جانبازان،انتهای ،واقع در از مسکونی به پارکینگ 632/440/18و788/755/18های ثبتی 
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رمربع موافقت و مقرر مت248از مسکونی به تجاری به مساحت825/18تغییر کاربری پالکبا  مطرح وموضوع طبق نظر کمیته فنی مصوبه : 

 .جنب پارک ایرانی تامین گردد2655شهرداری منطقه چهار پارکینگ آن در پالک ثبتی 15/08/97مورخ44705/4شد بر اساس نامه شماره

 8مترمربع در مجاورت معبر  84/202طبقه در زمین به مساحت5/4احداث شهرداری همدان در خصوص 18/06/97مورخ 10011: نامه شماره 5بند

 مطرح شد. هنرستان،کوچه شهید صفری،واقع در  2668/1به شماره پالک ثبتیری مت

 مقرر شد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اقدام گردد.موضوع مطرح و طبق نظر کمیته فنی مصوبه : 

به 2208 /3ه پالک ثبتیشماربه  عدم تامین یک واحد پارکینگ تجاریشهرداری همدان در خصوص  07/06/97مورخ 9400: نامه شماره 6بند

 بعد از تعریض واقع در سی متری جوالن )آیت اله نجفی( نبش کوچه میرزای عطار مطرح شد. 26/112مترمربع قبل از تعریض و 24/165مساحت 

پارکینگ تجاری موافقت به عمل آمد،پیرو مصوبه کمیته فنی از  عدم تامین یک واحدموضوع مطرح و با  طبق نظر کمیته فنیمصوبه : 

استعالم گردید و بر اساس نامه شماره 21/08/97مورخ11345/146/972سازمان میراث فرهنگی برابر نامه شماره

 پارکینگ جایگزین در محوطه سر گذر تامین می گردد.22/08/97مورخ83614/3

متری واقع در بلوار یادگار امام )ره( حد فاصل زمین  6ایجاد معبر شهرداری همدان در خصوص  27/03/97مورخ 4464/11/10نامه شماره  :7بند

 سپاه و مرکز خدمات سالمت مطرح شد.

متری موافقت شد.)با توجه به نامه 6طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح و با ایجاد معبر برابر وضع موجود و به صورت :مصوبه

 مدیریت امالک و حقوقی( 15/06/97مورخ  97-24748شماره

به شماره پالک  احداث بنا در زیرزمین اول با سطح اشغال صد در صد شهرداری همدان در خصوص  12/08/97مورخ 13072/11/10نامه شماره  :8بند

 مطرح شد. بلوار شهید اسالمیانواقع در 9083/5782/10ی ثبت

با احداث بنا در زیرزمین اول با سطح اشغال صد در صد 11/06/97نج مورخ مصوبه کمیسیون ماده پپیرو طبق نظر کمیته فنی مصوبه : 

 .موافقت شد

متری با توجه به نیاز دسترسی پالک های موجود و تغییر کاربری از 8خصوص ایجاد معبر شهرداری همدان در  31/06/97مورخ 10642نامه شماره  :9بند

 مطرح شد. خر حاج مجید واقع در شهرک ولیعصر،روبروی است فضای سبز به معبر 
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موضوع مطرح و در جهت ساماندهی مناطق توانمندسازی و با توجه به وضع موجود و عبور تاسیسات طبق نظر کمیته فنی مصوبه : 

متری(موافقت به عمل آمد)ضمن تاکید بر حفظ کاربری های مصوب طرح 10زیربنایی با طرح پیشنهادی شهرداری)ایجاد معبر 

 حقوقی بر عهده شهرداری می باشد. تفصیلی(کلیه مسائل

مبنی بر استفاده  پالک های واقع در جداره رودخانه آلوسجرد خصوص درخواست اهالیشهرداری همدان در  20/12/96مورخ 15876نامه شماره  :10بند

فاصل بن بست شقایق تا کوچه شهید  متری با توجه به سرپوشیده شدن رودخانه و تبدیل شدن به معبر در وضع موجود واقع در حد18از ضوابط معبر 

 مطرح شد. بهرامی 

مبنی بر بالمانع بودن و با توجه  19/08/97ص مورخ323/97با توجه به پاسخ استعالم مشاور طرح جامع به شمارهموضوع مطرح و مصوبه : 

رعایت خط آسمان و پیرو مصوبه  شهر همدان و در راستای ساماندهی سیما و منظر شهری و پنج کمیسیون ماده13/02/91به مصوبه مورخ

طبقه برای پالک های حدفاصل بن بست شقایق تا کوچه شهید  5/6متر و در  10/22با ارتفاع05/04/90کمیسیون ماده پنج مورخ

بدون دسترسی سواره از سمت رودخانه و سایر موارد برابر مصوبه کمیسیون ماده پنج  بهرامی)صرفا مجاور رودخانه(موافقت شد

 در پهنه مذکورانجام پذیرد و حریم رودخانه نقشی در تعیین ارتفاع ندارد.5/04/90مورخ

 

 


