
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

19/06/96 

 : شماره و تاريخ دعوتنامه

 19/06/96 مورخ  20743
 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   19/06/96 مورخ  96شهر همدان در سال  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 19/06/96 مورخ20740پیرو دعوتنامه شماره 
 تصمیم گردید.اتخاذ و استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

متر مربع  2059به مساحت  12969/10و12940/10و12964/10و4607/10در خصوص پالک ثبتیشهرداری همدان  24/11/97مورخ  17146: نامه شماره 1بند 
نقشه معماری پیشنهادی  متر مربع مطابق  2059درصد در باغ به مساحت  07با سطح اشغال طبقه زیر زمین  2و طبقه  5/10احداث مجتمع مسکونی در در خصوص 

 مطرح شد.استادان ، خیابان شهید اسالمیان واقع در
طبقه  1/2استقرار در مرکز سایت و افزایش ارتفاع از  یعدرصد و  تجم 01به  01تجمیع و افزایش سطح اشغال از مطرح و بامصوبه : 

قانون زمین شهری و نیز مصوبه کمیته فنی مورخ  01در تبصره یک بند دو ماده  تراکم مطروحه هبا عنایت بطبقه موافقت شد 1/1به 

 با موضوع  موافقت گردید. 22/2/51
تغییر کاربری از فرهنگی  متر مربع مبنی بر درخواست 1100به مساحت10005/1پالک ثبتی  در خصوص شهرداری همدان 10/02/96 مورخَ 1160نامه شماره : 2بند 

درصد ودر طبقات همکف و اول  100سطح اشغال در زیر زمین  -واحد 12حذف پارکینگ به تعداد  –ه پیشنهادی استقرار خاص بنا طبق نقش -به فرهنگی مذهبی
احداث خانه عالم و خانه خادم با  – 44/14و  04/19دو واحد تجاری با مساحت  احداث –(  +00/4+و  40/7درصد ) با کد ارتفاعی 50درصد ودر طبقه دوم  5/40

 مطرح شد.حذف پارکینگ واقع در شهرک فرهنگیان، بلوار شهید رجایی 

توجه به استعالم امالک و حقوقی مبنی بر واگذاری زمین جهت احداث مسجد لذا با احداث صرفاً مسجد و حداکثر مطرح و با مصوبه : 

درصد و سایر  21درصد در زیر زمین و طبقات همکف و اول  01و سطح اشغال متر مربع تجاری ) طبق مصوبه ماده پنج مساجد(  01

 موارد طبق ضوابط و مقررات مصوب عمل گردد.
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