
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :
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 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 20/20/69 مورخ  52252
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 مورديپرونده هاي دستور 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 :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 ستاندار : معاونت عمراني ا

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

يت شهرسيا ي و معمياري اداره كيل    مدير رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

در محل دفتر معاونت امور   20/20/69 مورخ  69شهر همدان در سال  2ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 20/20/69 مورخ 02000پیرو دعوتنامه شماره 
 اتخاذ تصمیم گردید.و عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

 برابر سند مالکیت قبل از تعریض متر مربع 502 با مساحت 020/00در خصوص پالک ثبتی  شهرداری همدان  00/29/69 ورخم 0527/00/02 نامه شماره : 0بند 
 ، مطرح شد.خیابان میرزاده عشقی، واقع در پارکینگتغییر کاربری از مسکونی به مبنی بر  ،بعد از تعریض 20/504و مساحت 

متري مجاور لذا با احداث پاركينگ طبقاتي  8متري و  21 پاركينگ طبقاتي و با توجه به معابر دمطرح و به لحاظ ضرورت ايجا مصوبه :

متر در هشت طبقه روي همكف پاركينگ موافقت گرديد، ضمنا مقرر گرديد بجاي دست  04/12با سطح اشغال صددرصد و ارتفاع كل 

در زيرزمين نيز مورد تاييد است.  %244انداز بنايي از نرده استاندارد فلزي در بام استفاده كند، ضمنا دو طبقه پاركينگ با سطح اشغال 

امضا شده كميته فني مالك عمل مي باشد و ساير موارد برابر ضوابط و و استقرار نقشه پيوست  آمدگي در خصوص عرض پيش

  مقررات عمل گردد.
تغییر کاربری مبنی بر  ،متر مربع 50/062با مساحت  55925/57554/02در خصوص پالک ثبتی  شهرداری همدان 72/27/0769مورخ  5272: نامه شماره  0بند 
 مطرح شد. پارک چمران، واقع در  مترمربع در طبقه همکف 6/56مسکونی به تجاری به مساحت از 

مطرح و با نظر كميته فني مبني بر همجواري با پارك چمران و نياز منطقه مورد نظر به كاربري تجاري، با تغيير كاربري از  مصوبه :

 مترمربع با تامين كامل پاركينگ برابر ضوابط و مقررات موافقت گرديد. 9/09مساحت مسكوني به تجاري به 

متری با توجه به وضع موجود و ساخت و سازهای صورت  4تدقیق خط پروژه معبر شهرداری همدان در خصوص  72/26/0762مورخ  00024: نامه شماره  7بند 
 مطرح شد. ، کوچه شهید رستمیاه چهارمشهرک ولیعصر، ایستگ واقع در ،گذشته گرفته در سنوات

متري مطابق با وضع موجود و  8متري و حذف قسمتي از معبر  8جابه جايي معبر  نظر كميته فني و با  موضوع مطرح و با مصوبه :

رح متري و ايجاد شعاع گردش مناسب با ط 8ساخت و سازهاي صورت گرفته و حدود مالكيت اراضي و همچنين بهبود عملكرد معبر 

 مسائل حقوقي به عهده شهرداري مي باشد. كليه پيشنهادي موافقت گرديد و بديهي است

اصالح خط پروژه معبر مطابق با طرح پیشنهادی بر  مبنی بر،  0059/000/0 ثبتی شهرداری همدان در خصوص پالک 00/20/62مورخ  6049نامه شماره :  5بند 
 مطرح شد. لوار استقالل، نبش کوچه ششمشهرک فرهنگیان، بواقع در  ،اساس سند مالکیت

ط پروژه معبر مطابق با طرح پيشنهادي بر اساس سند مالكيت و حفظ عرض اصالح خ ،ا توجه به نظر كميته فنيمطرح و بمصوبه : 

 معبر اصلي موافقت شد. بديهي است مسائل حقوقي  به عهده شهرداري مي باشد.
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 02/000و قبل از تعریض مترمربع  00/046به مساحت  اصلی 0222پالک ثبتی درخصوص شهرداری همدان  00/00/0765 مورخ 05075 : نامه شماره 2بند 
 مطرح شد. فرعی باباطاهر خیابان واقع مترمربع از مذهبی به تجاری در طبقه همکف 65/024تغییر کاربری   مبنی برمترمربع پس از تعریض 

تجاري برابر ضوابط مساجد در طبقه همكف موافقت  كاربري مترمربع 24ر احداث موضوع مطرح و با نظر كميته فني مبني ب مصوبه :

راي حسينيه بيت در طبقه همكف صرفا ب مابقي مساحتشد. ضمنا در صورت نياز در ايام سوگواري استفاده به صورت آشپزخانه در

 است، الزم به ذكر است كاربري اصلي ملك مذهبي مي باشد. العباس امكان پذير

شهرک واقع در   ابقاء معبر هشت متری بر اساس وضع موجود مطابق با طرح پیشنهادی بر مبنی شهرداری همدان 4/7/69مورخ  7254: نامه شماره  9بند 
 مطرح شد. باالتر از کوچه شهید قاسمی ،ولیعصر

متري  8لذا با ابقاء معبر   ،عبر موجودو با توجه به عبور تاسيسات ، ساخت و سازهاي موجود و مو برابر نظر كميته فني مطرح مصوبه : 

 يهي است مسائل حقوقي به عهده شهرداري مي باشد.اساس وضع موجود موافقت گرديد و بدبر 

واقع در  متری با توجه به وضع موجود و مسیر رودخانه 04جابجایی معبر درخواست شهرداری همدان درخصوص  04/20/0769 مورخ 0205: نامه شماره  0بند 
 مطرح شد. زان، انتهای خیابان بهارستانجانبا

برابر نظر كميته فني و با عنايت به استعالم به عمل آمده از امور آب و بررسي طرح پيشنهادي شهرداري مبني بر انطباق مصوبه : 

 هرداري تمالي و مالكيت به عهده شمسير فعلي رودخانه و طرح مذكور، ضمن موافقت با طرح پيوست، مقرر شد مسائل حقوقي اح

  باشد.


