
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانر سيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهرتجلسه کميصو

 تاريخ جلسه :

07/11/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 06/11/97مورخ  44096
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 بررسي پرونده های موردیدستور کار جلسه : 

 

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

 هاي مجري ابالغ گردد.ها و ارگانكميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ر   ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 اندار : معاونت عمراني است

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

كييل راه و اداره  مييديركلو  دبييير كميسيييون 

 :شهرسا ي

 

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

 و شهرسا ي:

 

 
 

امور عمرانی  محترم در محل دفتر معاونت 07/11/97مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  06/11/97مورخ  44096یرو دعوتنامه شماره پ

 استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

 

ی تفکیکی و پروانه متری بر اساس نقشه12به10خط پروژه تفصیلی معبر از تغییر عرضخصوص در  همدانشهرداری  13/05/97مورخ  7824نامه شماره :  1بند

 مطرح شد.اعتمادیه شرقی،کوچه حافظ واقع در  های صادره

با توجه به پروانه های صادر شده و طول قابل توجه معبر و همچنین طرح تفکیکی و وضع  طبق نظر کمیته فنیموضوع مطرح و مصوبه : 

متری موافقت شد،پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر 12متری به 10باشد لذا با تغییر عرض معبر از ی میمتر12موجود که به صورت 

 باشد.عهده شهرداری می

احداث یک طبقه مازاد بر ضوابط شهرسازی به شماره پالک شهرداری همدان در خصوص  22/05/97مورخ  8517/11/10نامه شماره :  2بند

 مطرح شد. بعد از تعریض مترمربع183مترمربع و 201به مساحت قبل از تعریض  کوچه شهید سیاهرنگ،سعیدیه باال درواقع  9810/1064/10ثبتی

طبقه 5/4متری به صورت 8با احداث بنا با یک طبقه مازاد بر ضوابط شهرسازی در معبر  طبق نظر کمیته فنیموضوع مطرح و مصوبه : 

 حفظ خط آسمان(موافقت شد.)با توجه به تعریض ملک و در جهت 

به شماره پالک ثبتی  خصوص احداث بنا با استقرار خاص طبق نقشه معماری پیشنهادیشهرداری همدان در  10/08/97مورخ  12993نامه شماره :  3بند

 مطرح شد. شهید فهمیدهبلوار واقع در  248/1

و مورد تایید شورای عالی شهرسازی و  مقرر شدطرح جامع سایت دانشگاه مصوب طبق نظر کمیته فنیموضوع مطرح و مصوبه : 

 معماری ارائه شود.

آقاجانی  واقع در ابقاء بن بست موجود و حذف کاربری پارکینگ از روی معبرشهرداری همدان در خصوص  11/09/97مورخ  14650نامه شماره  : 4بند

 مطرح شد. بن بست فرهنگکوچه شهید اسدیار،بیگ،

ابقاء بن بست موجود و حذف کاربری پارکینگ از روی معبر موافقت شد،پاسخگویی به با  ته فنیطبق نظر کمیموضوع مطرح و مصوبه : 

 کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشد.
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مکف مترمربع در طبقه ه80/49تغییر کاربری انباری مسکونی به تجاری و به مساحت شهرداری همدان در خصوص  11/09/97مورخ  14647نامه شماره :  5بند

پردیس،خیابان  واقع در 53451/10+راه پله+آسانسور در طبقه همکف به شماره پالک ثبتی5/65طبق نقشه معماری پیشنهادی  و احداث بنا با سطح اشغال 

 مطرح شد. عباس دوران

ه دلیل موقعیت )ب.با توجه به اینکه ملک ساخته شده با موضوع مخالفت به عمل آمد طبق نظر کمیته فنیموضوع مطرح و مصوبه : 

 نامناسب و قرارگیری در بافت مسکونی و همجواری با بافت مسکونی(.

متر مازاد بر ارتفاع مجاز سانتی 60احداث بنا با سطح اشغال صد در صد و احداث بنا با بر  مبنیشهرداری همدان  28/12/96مورخ  17519نامه شماره  : 6بند

متر( به منظور اضافه شدن ارتفاع طبقات )هر طبقه ده سانتی متر( به شماره پالک ثبتی  50/19متر طبق نقشه معماری پیشنهادی )ارتفاع  90/18

مترمربع و  90/38تعریض و  ازمترمربع قبل  36/157مترمربع و  13/151به مساحت  خیابان نواب،کوچه سلطانیدر واقع 49909/10و  2738/1934/10

 مطرح شد.مترمربع بعد از تعریض  14/92

باشد با صد در صد می 14/92و  90/38مساحت پالک ها بعد از تعریض با توجه به اینکه  طبق نظر کمیته فنیموضوع مطرح و مصوبه : 

ینگ )با توجه به کد ارتفاعی منطقه( موافقت متر ارتفاع در جهت مطلوبیت ورود به پارکسانتی 60سطح اشغال موافقت شد و با افزایش 

 شد.)با توجه به اینکه پالک های مجاور به صورت صد در صد احداث بنا نموده اند پس از رعایت حقوق همسایگی و عدم اشرافیت.(

درصد طول ضلع شرقی  و  72آسانسور و پله +درصد + راه64 اشغال احداث بنا با سطح در خصوصشهرداری همدان  07/08/97مورخ  12886نامه شماره  : 7بند

خیابان ،سعیدیهواقع در  670/99/4متری به شماره پالک ثبتی  10مترمربع در مجاورت معبر  99/199طبقه در زمین  به مساحت  5/6غربی  و احداث بنا در 

 مطرح شد. محمدیه،مهدیه پنج

 ابر ضوابط و مقررات عمل گردد.ضمن مخالفت مقرر شد بر طبق نظر کمیته فنیموضوع مطرح و مصوبه : 

تغییر کاربری قسمتی از ملک از مسکونی به تجاری در طبقه همکف به مساحت  درخصوصشهرداری همدان  21/09/97مورخ  15342نامه شماره  : 8بند

 مطرح شد.پل یخچال سرواقع در  52/308و بعد از تعریض  50/312به مساحت قبل از تعریض 5331و  5330به شماره پالک ثبتی  مترمربع45

 45تغییر کاربری قسمتی از ملک مسکونی به تجاری در طبقه همکف به مساحت با  طبق نظر کمیته فنیموضوع مطرح و مصوبه : 

 مترمربع مخالفت و مقرر شد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عمل گردد.

 

 


