
 

 

 720استان همدان  کد  سازیاداره کل راه و شهر

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

21/90/09 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 90/90/09 مورخ  72143
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 28/37/4057مورخ  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 :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ر :    نماي ده مه دسين مشاو

 :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   12/70/09 شهر همدان مورخ  (5ماده ) طرح تفصيلي جلسه کميسيون 70/70/09 مورخ 72120پيرو دعوتنامه شماره احتراما 

 اتخاذ تصميم گرديد.و موارد ذيل مطرح  تشکيل و نت امور عمراني استانداری همدانمحل دفتر معاو

احداث واحد ، مبني  بر   5725/527/17خصوص پالک ثبتي شماره  شهرداری همدان در  12/72/09مورخ    2557: نامه شماره   1بند 
مترمربع ، احداث انباری تجاری در  17/00واحد پارکينگ جهت واحد تجاری با مساحت  2درصد و حذف  177تجاری با سطح اشغال 

 مطرح شد.وان متری رض 15خيابان سعيديه ،  واقع در درصد بدون تامين پارکينگ 177طبقه زيرزمين با سطح اشغال 

متير مربيو و احيداگ     01/99سطح اشغال  صددرصد بيا مسياحت    برابر نظر كميته   ي  با احداگ واحد تجاري بالکن دار بامصوبه : 

 .جاي زين محوطيه ااتونييه موا قيت شيد    انباري تجاري در طبقه  ير مين با سطح اشغال صددرصد و تامين پاركي گ در پاركي گ 

 (وابط صورت پذيردبرابر ض)تامين پاركي گ 

احداث بنا با  مبني بر B01/17/ 20229، در خصوص پالک ثبتي شماره شهرداری همدان 25/17/1705مورخ   12502نامه شماره :  2بند 

  واقع در اول  ايجاد شده در طبقه اول به واحد طبقه  حياط ، تخصيص  نقشه پيشنهادی صد در طبقه همکف طبق سطح اشغال صد در

 مطرح شد.متری پاييز   15متری اديب ،  12،  تبلوار بعث

متيري بيه    6مصوبه : موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي و با توجه به ااتالف سطح دو معبر و عدم امکان دسترسيي ا  كوهيه   

ت اضيا ه  جهت تامين كامل پاركي گ لذا ، با سطح اشغال صددرصد در طبقه همکف موا قت گرديد و مقرر شد با طراحي م اسب قسم

 .درآيد شده به صورت  ضاي با  و  ضاي سبز و  ضاي با ي كودكان

درخواسرت  ، مبني برر   750/11/15در خصوص پالک ثبتي شماره شهرداری همدان  29/72/1709مورخ   5227/11/17نامه شماره :  7بند 

بلروار  ، واقرع در   مترمربع در طبقه همکف  97/57و  07/01واحد تجاری به مساحت های  2احداث   تغيير کاربری از مسکوني به مختلط با

 مطرح شد. ، نرسيده به ورودی شهرک مدني، جنب باشگاه متين امام خميني)ره(

متير مربيو در ييا واحيد ا  مسيکوني بيه        99مصوبه : موضوع مطرح و با توجه به نيا  م طقه به كاربري تجاري با تغيير كاربري صر ا 

شيهرداري برابير    01/00/93ميور    03360وابط ا  جمله تامين كامل پاركي گ با توجه به ناميه شيماره   تجاري موا قت شد رعايت كليه ض

 الزامي مي باشد. شهرداري توسط ا  ك درو به تجاري ضم ا محدود كردن دسترسي پياده( صورت پذيرد . 0393ضوابط قبل)ضوابط سال 
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اصالح خط پروژه با توجه به وضع موجود،  ری همدان ، مبني بر شهردا 75/75/1709مورخ   17105/11/17نامه شماره :  2بند 
واقع در  سوابق نوسازی و پروانه های صادره در سنوات گذشته بر اساس طرح موژدا و اسناد مالکيت برابر طرح پيشنهادی

 مطرح شد. سعيديه پايين، کوچه شهيد ايرانفر

متري  01به  01موضوع مطرح و با طرح پيش هادي شهرداري برابر نظر كميته   ي مب ي بر تقليل عرض معبر ا  مصوبه : 

ژدا و حقوق مکتسبه آن موا قت گرديد.بديهي است كليه طرح تفصيلي مو برابربرابر وضو موجود و پروانه هاي صادره 

 كور به امضاء و تاييد اعضاء رسيده است(مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري مي باشد.)طرح مذ

 برر  ، مبني 2515/772/1و باقيمانده  2515/1پالک ثبتي   درخصوصشهرداری همدان  21/79/1709مورخ   0527نامه شماره :  5بند 

 مطرح شد. خيابان پاسداران ، کوچه چمرانواقع در  مترمربع 02/170درصد به مساحت  احداث بنا با سطح اشغال صد

متر مربو و ساير موارد برابر ضوابط و  21/032ه : موضوع مطرح و با احداگ ب ا با سطح اشغال صد درصد به مساحت مصوب

 .   مي باشد دسترسي به معبر طبق طرح تفصيلي 3مقررات موا قت گرديد . شايان ذكر است ملا مذكور داراي 

متری بر اساس پروانره هرای صرادره     15مبني بر جابجايي معبر  شهرداری همدان ، 70/12/1705مورخ   12210نامه شماره :  9بند 

 مطابق با طرح پيشنهادی ، واقع در خيابان پاسداران ، خيابان شهيد خسرو عباسي مطرح شد.

متري با توجه به ساات و سا ها و پروانه هاي صيادره   01با جانمايي معبر  ، موضوع مطرح و برابر نظر كميته   يمصوبه : 

 پروانيه هياي     معبير بير اسيا     ضيلو ج يوبي   و مقيرر گردييد    كميته   ي رسيده موا قت  به تاييد  يش هادي كهطبق طرح پ

 . بديهي است مسائل حقوقي به عهده شهرداري مي باشد.پذيرد  صورت  شمالي  معبر ا  ضلو  اصالح  و  تثبت صادره   مسکوني

 متری ورودی مالير مطرح شد. 55همدان ، مبني بر مقطع عرضي پيشنهادی بلوار شهرداری  11/70/1709مورخ   11212: نامه شماره  0بند 

متيري   18مصوبه : موضوع مطرح و با طرح پيش هادي شهرداري برابر مقطو عرضي پيش هادي ) طرح پيوست ( بيراي بليوار   

 ورودي مالير تا حد محدوده شهر موا قت بعمل آمد  .


