
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

51/06/66 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 51/06/66 مورخ  55822
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

  استانداري ابالغ گرديده است. 22/37/4057مورخ  07773/023/14/57برابر نامه شماره 
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

مان ميرار نره  ي             رئيس ساااان

 وگردش ري  :  

  رئيس سانمان جهاد كشاورني :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرساني

 

يت شهرساني و معماري اداره كل راه  مدير رئيس شوراي شهر :

 و شهرساني:

 

 

 

در محل دفتر معاونت امور عمرانی   51/06/66 مورخ  66شهر همدان در سال  1ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 51/06/66 مورخ55812پیرو دعوتنامه شماره 
 تصمیم گردید.اتخاذ و استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

مبنی بر درخواست ابقاء طرح ، متر مربع 55/156مساحت  به 56655/50 در خصوص پالک ثبتیشهرداری همدان  02/02/61مورخ  5145: نامه شماره 5بند 
 مطرح شد.واقع در کوچه مشکی ، یاس شرقی به نام آقای محمد جواد غالمی   52/55/81/ش مورخ 51266با توجه به نامه شماره 1/1/46تفکیکی مصوب 

توجه به وضع موجود طرح تفکیکی و نیز سند مالکیت مبنی بر تعریف معبر لذا با طرح پیشنهادی پیوست و گرفتن مطرح و با مصوبه : 

 ده شهرداری می باشد(ری موافقت گردید. ) بدیهی است مسائل حقوقی مرتبط به عهتارتفاع از معبر ده م

درخواست ابقاء معبر ده متری مجاور کاربری آموزشی بر اساس طرح تفکیکی و حذف در خصوص  شهرداری همدان 04/55/61 مورخَ 51255نامه شماره : 5بند 
 مطرح شد. 1در شهرک بهشتی ، ایثار  متری با توجه به وضع موجود واقع 1معبر 

متری پیاده با توجه به وضع  4متری مجاور کاربری آموزشی براساس طرح تفکیکی و حذف معبر  01با ابقاء معبر مطرح و  مصوبه :

 موجود موافقت گردید بدیهی است مسائل حقوقی به عهده شهرداری می باشد.
در خواست  متر مربع مبنی 540مساحت به  1585/5 و 5/ 1600و1605/5  ثبتی شهرداری همدان در خصوص پالک 52/05/61مورخ  5282نامه شماره :  2بند 

 متری شکریه به نام ورثه مرتضی بشیری 20واقع در  بر اساس طرح مرجان، 5265متر مربع با توجه به پروانه صادره در سال  540ابقاء کاربری مسکونی به مساحت 
 مطرح شد.

متر  071 حدود کاربری پارکینگ به مساحت پروانه ساختمانی صادر شده با کلیات تغییر 10با توجه به اینکه در سالمطرح و مصوبه : 

 .بدیهی است مسائل حقوقی به عهده شهرداری می باشد گردید. موافقتپیوست  مربع به مسکونی طبق طرح پیشنهادی

کاربری مختلط با مبنی بر ابقاء   شهرک مدنیواقع در  فرهاد شیر ولیخواست آقای دربه شهرداری همدان  51/50/61 مورخ55/50 /55188 : نامه شماره 1بند 
 مطرح شد.عنایت به مصوبه کمیسیون ماده پنج 

مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به مختلط و همچنین  01/1/71صورتجلسه کمیسیون ماده پنج  9عنایت به بندمطرح و با  مصوبه :

 کاربری مختلط موافقت گردید. مدیر امالک حقوقی اداره کل لذا با ابقاء 04/0/91مورخ  1006/91نامه شماره

ضع موجود و طرح موژدا و حذف لکه ودرخواست ابقاء معبر و کاربری مسکونی مطابق با شهرداری همدان در خصوص  54/55/61مورخ  52611 : نامه شماره 1بند 
 مطرح شد. پارکینگ مطابق طرح پیشنهادی واقع در خیابان شهداء ،کوچه عالم شناس

ابقاء معبر و کاربری مسکونی طبق وضع موجودو طرح موژدا و حذف لکه پارکینگ وبا عنایت به اینکه قسمتی از لکه با مطرح و مصوبه : 

 پارکینگ نیز تغییر کاربری نموده است لذا با در خواست موافقت گردید. بدیهی است مسائل حقوقی به عهده شهرداری است.
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