
 

 

 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 :

 33/70/69 مورخ  87772
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 گرديده است.استانداري ابالغ  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 :    

 :مدير كل راه و شهرسانيدبير كميسيون و 

 

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

 و شهرساني:

 

 

 

در محل   32/70/69 شهر همدان مورخ  (7ماده ) طرح تفصیلی جلسه کمیسیوندر خصوص تشکیل  33/70/69 مورخ 30072پیرو دعوتنامه شماره احتراما 
 اتخاذ تصمیم گردید.و موارد ذیل مطرح نت امور عمرانی استانداری همدان دفتر معاو

 ، 3232/17   شماره  پالک ثبتی درخواست آقای ورثه  محمد رضا موسیوند با در خصوص شهرداری همدان  32/17/62  ورخم  13020  نامه شماره : 1بند 
احداث بنا با سطح  - بدون تامین پارکینگ  ، مترمربع در کاربری مسکونی  13/22  مترمربع به 6گسترش مساحت واحد تجاری دارای سابقه از  - مبنی  بر

 ، مطرح شد.خیابان ابن سینا ، واقع در  حذف یک واحد پارکینگ -  متر  27/12 ارتفاع نهایی   اشغال صد در صد در چهار طبقه با

جاری دارای ت مطرح و برابر نظر کمیته فنی و باعنایت به تعریض ملک و باز گشایی معبر با گسترش مساحت واحد موضوع مصوبه :

متر مربع در کاربری مسکونی و لزوم تامین پارکینگ برای واحد مسکونی و معرفی یک واحد  پارکینگ  21/43متر مربع به  9سابقه از 

  .جایگزین در پارکینگ در حال احداث آقاجانی بیگ موافقت به عمل آمد و سایر موارد برابر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی عمل گردد
، واقع  متری 13وضع موجود با حفظ عرض معبر  جابه جایی خط پروژه معبر براساس مبنی بر  ، شهرداری همدان 73/72/1269مورخ  3061: نامه شماره  3بند 
 مطرح شد.محوطه کوالنج  ، میدان آرامگاهدر 

متری موافقت  21و با حفظ عرض معبر با جابجایی خط پروژه معبر بر اساس وضع موجود نظر کمیته فنی  مطرح و برابر موضوعمصوبه :

 گردید . ضمنا مسائل حقوقی به عهده شهرداری همدان می باشد. توضیح اینکه معبر پیشنهادی طرح تفصیلی با وضع موجود انطباق ندارد.

به طول معبر )صرفا حق عبور و داالن متری با توجه  2متری به  9تغییر عرض معبر شهرداری همدان در خصوص   39/71/1269مورخ   721: نامه شماره  2بند 
 مطرح شد.کوچه ضرابی بن بست حاج زینل ، جوالن  واقع در ،پالک مجاور( 

با تغییر عرض  13/21/99صورتجلسه کمیسیون طرح تفصیلی مورخ  21عنایت به بند نظر کمیته فنی و با  موضوع مطرح و با مصوبه :

  بدیهی است مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداری می باشد.متری با توجه به طول معبر موافقت شد .  3متری به  6معبر از 

،   72366/6720/17   شماره  ثبتی پالکرا باغی با قنصرت ا... آقای  درخواستشهرداری همدان در خصوص   79/11/67  مورخ  12793  نامه شماره:  2بند 
 مطرح شد. پردیسابتدای بلوار واقع در  ،متری ) یک طبقه مازاد بر ضوابط شهرسازی (  2طبقه در مجاورت معبر  7/7احداث بنا در  مبنی بر

ارتفاع مازاد بر ضوابط مخالفت و مقرر شد برابر ضوابط و با افزایش  ،لذا  متری(9عرض معبر )مطرح و با توجه به موضوع مصوبه : 

 مقررات عمل گردد.

 72277/6720/17 شماره  پالک ثبتیدرخواست خانم اشرف آقا محمدی و شرکاء  با شهرداری همدان در خصوص   72/72/69مورخ   2772: نامه شماره  7بند 
 مطرح شد.کوچه باران ،  پردیس در ، واقع با توجه به ارتفاع پالک های مجاور متری 2طبقه در مجاورت معبر  7/7احداث بنا در  ، مبنی بر
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با افزایش یک طبقه مازاد مخالفت گردید و مقرر شد برابر ، متری  9مطرح و با عنایت به ارتفاع پالک های مجاور معبر موضوع مصوبه : 

 ضوابط و مقررات عمل گردد.

درخواست آقای فرزاد خرمرودی و شرکاء )سید حبیب مشعریان و مهران سالیان(  با در خصوص  شهرداری همدان  32/79/69  مورخ  0637  : نامه شماره 9بند 
 مطرح شد. شکریه ، خیابان نبوتواقع در متر مربع  03/3379تغییر کاربری از تجاری به مسکونی به  مساحت  بر مبنی 2962/1 شماره  پالک ثبتی

متر مربع موافقت شد و با  27/7722برابر نظر کمیته فنی با تغییر کاربری  از تجاری به مسکونی به مساحت مطرح و موضوع مصوبه : 

 عنایت به بافت مسکونی منطقه مذکور رعایت حریم اداره کل اطالعات الزامی است.

حذف   مبنی بر   17/2772 شماره  پالک ثبتییمی با علی عظآقای درخواست  در خصوص شهرداری همدان   39/76/1262  مورخ  11977: نامه شماره  0بند 
 مطرح شد. سعیدیه پایین ، نبش کوچه شبیریواقع در  پارکینگواحد   2

در ساختمان و یک واحد در پارکینگ جایگزین در مجاور پارک خاتونیه طبق  پارکینگ و با تامین هشت واحد مطرحموضوع مصوبه : 

 شهرداری همدان موافقت شد. 29/10/96مورخ  6339/22/21نامه شماره 
باقیمانده فرعی از  27029 شماره  درخواست آقای حمید سیفی با پالک ثبتی در خصوصشهرداری همدان  79/79/1267مورخ    0703: نامه شماره  2بند 
و   با سطح اشغال نود درصد 2تا  1احداث بنا در طبقات  –و همکف    -3و  -1سطح اشغال صد درصد  در طبقات زیرزمین  با   احداث بنا –  مبنی بر  122/17
متری  27معبر   از سمت  پارکینگ درب 2ایجاد  –درجه    20رعایت طول مجاز در سمت همسایه با زاویه   و  مجاز در قسمت ضلع خیابان  طول  رعایت عدم 

متری )کد صفر صفر(  واقع در خیابان استادان  2در نظر گرفتن کد مبنا از معبر  –استقرار پارکینگها برابر نقشه پیشنهادی با توجه به شکل خاص زمین   –)اسالمیان(   
 مطرح شد.

متری و یک طبقه زیرزمین با سطح اشغال صد درصد و امکان  9احداث بنا بر اساس ضوابط ارتفاعی معبر و با  موضوع مطرحمصوبه : 

همکف جهت تامین پارکینگ موافقت شد. و سایر  طبقه متری و نیز سطح اشغال صد درصد برای 40ایجاد دسترسی پیاده از معبر 

  موارد برابر ضوابط طرح تفصیلی صورت پذیرد.

 


