
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 يخ جلسه :تار

30/03/69 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 30/03/69 مورخ  73073
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 22/37/4057مورخ  07773/023/14/57برابر نامه شماره 

 
 يمحل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيل

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

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

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

 شهر همدان مورخ  (5ماده ) طرح تفصيلي جلسه کميسيون 72/07/69 مورخ 70773پيرو دعوتنامه شماره احتراما 

 اتخاذ تصميم گرديد.و موارد ذيل مطرح  تشکيل و نت امور عمراني استانداری همداندر محل دفتر معاو  77/07/69

 0705/009و  0605/009 ثبتي شماره های  ن در خصوص پالکشهرداری همدا  29/77/63مورخ   7003/00/07نامه شماره :  1ب د 

 مطرح شد.، جنب انبار برنج  جاده مالير واقع در ، متری با حفظ حريم 75ايجاد معبر  بر ، مبني و... 

ايجياد  بيا   11/50/01 ميور   15511/55/155به شماره  م طقه اياداره آب  ا  موضوع مطرح و با ع ايت به استعالممصوبه : 

بيديهي اسيت   موا قت گردييد    متر ا  هر طرف 1و با حفظ حريم لوله انتقال به ع وان ر وژ به اندا ه  متر 55 به عرض معبر

 كليه مسائل حقوقي به عهده شهرداري مي باشد 

کاربری  به  ير کاربری  از فضای سبز تغي بر مبني، کل   اداره  حقوقي امالک   00/79/0769  مورخ  20320/65  شماره  نامه:  2ب د 

 شد.  مطرح  حصار حاج شمسعلي واقع در ،متر مربع  2377به مساحت  شهری   تاسيسات
تغيير كاربري ا   ضاي سبز به كاربري تاسيسات شيهري بيه مسياحت    مصوبه : موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي با 

بيديهي  ار حاج شمسيعلي موا قيت گردييد     نيا  شركت آب و  اضالب استان واقع در سايت حصتوجه به متر مربع با  2155

 مي باشد شركت آب به عهده  احتمالي كليه مسائل حقوقياست 

با افزايش سه طبقه احداث بنا مبني بر ،  5702/07در خصوص پالک ثبتي شماره شهرداری همدان  25/77/0763مورخ  7922نامه شماره : 5ب د 

 مطرح شد.متری رضوان  03سعيديه ،   خيابانواقع در  ،ساخت ساختمانهای مجاور  قابل تفاعبه ار توجه با ارتفاعي شهرسازی  ضوابط بر مازاد

 مقرر شد برابر ضوابط طرح تفصيلي صورت پذيرد  ، ضمن مخالفت با تقاضاي مذكورمصوبه : موضوع مطرح و 

بر   ، مبني  737/07  ثبتي شماره  کپال  در خصوص کل  اداره  حقوقي امالک   27/79/0769مورخ  27927/69شماره  نامه :  1ب د 

 مطرح شد. اعتماديهواقع در  ،متر مربع  39/02تغيير کاربری از مسکوني به تجاری به مساحت 
با ع ايت به نييا  م طقيه    ومتر مربع   18/22تغيير كاربري ا  مسکوني به تجاري به مساحت مصوبه : موضوع مطرح و با 

  مدبه كاربري تجاري موا قت به عمل آ



 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 يخ جلسه :تار

30/03/69 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 30/03/69 مورخ  73073
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 22/37/4057مورخ  07773/023/14/57برابر نامه شماره 

 
 يمحل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيل

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

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

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

پيشنهادی امالک عادی در سککونتااه هکای ريکر رسکمي      ضوابطمبني بر  شهرداری همدان ، 77/73/0765مورخ  6333/00/07نامه شماره  : 5 ب د

 مطرح شد. باز آفريني ، در محدودهواقع  
آئيين  ي  رسوده و ناكارآمد شيهري و  ت هابه است اد س د ملي راهبردي احياء ، بهسا ي و نوسا ي و توانم د سا ي بامصوبه : موضوع مطرح و 

و صورتجلسه ستاد بيا آ ري ي شيهري اسيتان هميدان      25/51/01نامه نحوه  عاليت ستاد با آ ري ي پايدار محدوده ها و محله هاي هدف مصوب 

ادي در كميسييون  رسي و تصويب وضيعيت اميالع عي   انطباق برنم د سا ي ورعايت كليه ضوابط حاكم بر س د تواموارد ذيل با  52/15/05مور  

 محدوده هاي با آ ري ي مالع عمل قرار گيرد:تشخيص در

 نقشه مصوب ستاد با آ ري ي مالع عمل قرار گيرد   – 1

م ظير شيهري و مقيررات مليي      عايت سييما و و  ر به لحاظ تشويق بر ساخت و سا  مالع مشاركت در بهسا ي و نوسا ي م اطق با آ ري ي  – 2

سطح اشغال امالع ، طبقات  ، ضوابط ارتفاعي ساختمان و ا زايش تاب آوري شهري و پدا  د غيرعامل با لحاظ رعايت كاربري هاي طرح تفصيلي

  عادي در اين م اطق مشابه امالع س د دار در همان په ه مالع عمل قرار گيرد

تغيير کاربری درطبقات زيرزمين و اول تا   _ ، مبني بر 03/3530شهرداری همدان در خصوص پالک ثبتي شماره  07/77/0769مورخ  7276: نامه شماره  8ب د 

 222احداث بالکن تجاری با مساحت  - احداث بنا با سطح اشغال صددرصد در طبقات زيرزمين و اول تا ششم_   متر مربع 70/2233ششم به اداری به مساحت 

احداث بنا  _  متری 03علت تالقي با معبر يابان طالقاني طبق نقشه پيشنهادی به عدم رعايت مقطع مصوب خ _   ه بدون تامين پارکينگمترمربع روی کنسول ويژ

ای ثبتي پالک ه  تامين آن درو  0763پارکينگ مورد نياز مطابق روش تفکيکي ضوابط سال   واحد 37تامين  _    37/29نهايي   ارتفاع  پيشنهادی با  مطابق نقشه

 مطرح شد.خيابان طالقاني در (، واقعبصورت پارکينگ مکانيزه) 23/00/0736مورخ  ماده پنج طابق مصوبه کميسيونم 0/3530و  3533و  3597و  5/3559هشمار

متير   52/2211ه اداري بيه مسياحت   و با تغيير كاربري در طبقات  ير مين و اول تا ششم بي  موضوع مطرح و برابر نظر كميته   يمصوبه : 

ع روي مربي متير   222طبقات  ير مين و اول تا ششم و احيداگ بيالکن تجياري بيه مسياحت      مربع و احداگ ب ا با سطح اشغال صددرصد در

متيري و   11به عليت تالقيي بيا معبير      عدم رعايت مقطع مصوب خيابان طالقاني طبق نقشه پيش هاديك سول ويژه بدون تامين پاركي گ و

 1501واحد پاركي گ مورد نيا  مطابق روش تفکيکي ضوابط سيال   15متر و تامين  15/28يش هادي با ارتفاع نهايي احداگ ب ا مطابق نقشه پ

)بصيورت   21/11/10مطابق مصيوبه كميسييون مياده پي ر ميور        1/1512و  1511و  8585و  15585و تامين آن در پالع هاي ثبتي شماره 

همزمان و مشروط به راه اندا ي پاركي گ باشد و سا ه به گونه اي طراحي شود كه ميانعي   پاركي گ مکانيزه( موا قت و پايان كار دو قطعه

 براي عبور ا راد در پياده رو نشود  با لحاظ و رعايت حرائم مصوب


