
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر صورتجلسه ک

 تاريخ جلسه :

01/01/69 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 01/01/69 مورخ   69183
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 ست.استانداري ابالغ گرديده ا 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 :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :ه و شهرسا يدبير كميسيون و مدير كل را

 

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

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

 شهر همدان مورخ  (5ماده ) طرح تفصيلي جلسه کميسيون 17/17/83 مورخ 69183پيرو دعوتنامه شماره احتراما 

 اتخاذ تصميم گرديد.و موارد ذيل مطرح  تشکيل و نت امور عمراني استانداری همداندر محل دفتر معاو  17/17/83

  مبني  بر ،    3/007 - 5927  ه شمار  ثبتي  پالک  خصوص  در  نهمدا   شهرداری  11/75/83مورخ    3783شماره    نامه  : 1ب د 

  حدود به مساحت   تغيير کاربری از پارکينگ به تجاری  و  متر مربع  9822  حدود مساحت   از اداری به تجاری به  تغيير کاربری

 مطرح شد.زندان  ميرزاده عشقي ، پيچ   خيابان در  واقعمتر مربع   675

 بيا    ، خيدماتي  ،  ره  يي  تمياري   بيه ممموعيه    مترمربي    0329به مساحت حدود   كاربريتغيير  تقاضاي  كلياتبا  : مصوبه

 رعايت موارد ذيل موا قت شد:

در طرح  واحد   012تامين گردد كه با توجه به نقشه هاي ارائه شده   پاركي گ  واحد 1113برابر نظر مشاور طرح جام  به ميزان   -1

 گر ته(  صورت  مشابه  پروژه هاي ساس بر ا جام    )نظر و ديدگاه مشاور طرح گردد.  تامين  شهرداري  هماه  ي  با  و الباقي

)جمعيا    2و  3و  1و  9و   -1و در طبقات   %199به ميزان   طبقه ( 4)جمعا   -3و  -2و  -4و  -1  اشغال در طبقات  يرين  با سطح  -3

 ( %499)تراكم   واهد بودخ  %09طبقه( به صورت ش اور و  1

 بديهي است مشاور طرح مکلف به تهيه طرح هاي تکميلي و گزارش هاي ترا يکي و رعايت ضوابط و مقررات و استانداردهاي موجود خواهد بود.   -2

  شهرداري نسبت به پيش بي ي تمهيدات م اسب براي مسائل ترا يکي م طقه اقدام نماي د.  -4

  در طراحي معماري الزامي است.رعايت كليه ضوابط   -1

بر وضع  منطبق ژه ورودی جاده مالير خط پرواصالح شهرداری همدان ، مبني بر   78/78/1683  مورخ  11651نامه شماره :  3ب د 

 مطرح شد. مالير جاده ورودیواقع در  ، پيشنهادی موجود برابر طرح 

ش هادي شهرداري كه به م ظيور تيدقيق طيرح تفصييلي  بيا وضي        موضوع مطرح و برابر نظر كميته   ي با طرح پيمصوبه : 

بيه عهيده     مسيائل حقيوقي احتميالي    بيديهي اسيت كلييه      رديد.گ  موا قت ، جاده مالير انمام پذير ته است موجود در ورودي 

 شهرداري مي باشد.
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  مبني بر  2398/17  هشمار  پالک ثبتي  ، در خصوص همدان  شهرداری  13/70/1683  مورخ  8767: نامه شماره  2ب د 
  محاسبه تعداد پارکينگهای مورد نياز با حفظ سابقه پارکينگ واحد تجاری موجود  -
 مطرح شد.خيابان آزاد غربي   واقع در شدهکينگ تجاری جهت فضای تجاری اضافه حذف يک واحد پار  -

متر مرب  )در يک طبقه و بالکن  199ه مساحت مطرح و برابر نظر كميته   ي با احداگ يک واحد تماري بموضوع مصوبه : 

 ، آقاجاني بيگ تامين گردد.مقررات در پاركي گ عمومي خصوص پاركي گ مورد نيا  طبق ضوابط ودرمربوطه( موا قت و 

، مبني بر   01233/230/17  ثبتي شماره  پالک  در خصوصشهرداری همدان   15/73/1685  مورخ  0539نامه شماره :  4ب د

 انتهعای    در  ، واقعع  پيشنهادی طرح  برابر  مالکيت   و اسناد موجود  با توجه به وضع  و باغچه  باغ  و کاربری مسکوني   ابقاء

 شد. مطرح  پرديس کوی 

ابقاء كاربري مسکوني و باغ و باغچه با توجيه بيه وضي  موجيود و      و بابرابر نظر كميته   ي : موضوع مطرح و مصوبه 

بيديهي اسيت كلييه     گرديدموا قت  طرح پيش هادي كه به تاييد و امضاء اعضا كميته   ي رسيده است اس اد مالکيت برابر

 ابقاء كاربري مسکوني (  مترمرب  09متر =  39* 2) حدود  مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري مي باشد.

 


