
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 تويسرکانر يون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهصورتجلسه کميس

 تاريخ جلسه :

19/12/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 18/12/97 مورخ  50067
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

مصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به 

 هاي مجري ابالغ گردد.ها و ارگانسازمان
 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 :    

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

شهرسا ي و معماري اداره كيل راه   عاونم رئيس شوراي شهر :

 رسا ي:و شه

 

 

 

نت در محل دفتر معاو  19/12/97 مورخ  تويسرکانشهر  (5ماده ) طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 18/12/97 مورخ 50067 پیرو دعوتنامه شماره احتراما 
 اتخاذ تصمیم گرديد.و موارد ذيل مطرح تشکیل و امور عمرانی استانداری همدان 

 
متری بر اساس خط پروژه پیشنهادی شهرداری واقع در  6اجرای معبر  در خصوص تويسرکان شهرداری 16/11/97 ورخم 8751/01/2/97 نامه شماره : 1بند 

 شد. بلوار شهید بهشتی مطرح
 

متري طبق طرح پيشنهادي  6به ضع موجود ومتري  4تغيير عرض معبر از با مطابق نظر كميته فني  مطرح و موضوع مصوبه :

 مرتبط به عهده شهرداري مي باشد .  شهرداري موافقت شد، بديهي است كليه مسائل حقوقي

 
درصد   100 احداث طبقه چهارم ) يك طبقه مازاد ( و زير زمین با سطح اشغالدر خصوص  تويسرکانشهرداری  5/10/97مورخ 8774/01/2/97: نامه شماره 2بند 

 مطرح شد. 8/253متر مربع به پالك ثبتی  60/263واقع در بلوار بهشتی به مساحت  درصد 75جهت تامین پارکینگ و ساير طبقات با سطح اشغال 
 

درصد در طبقات و زير زمين موافقت گرديد، ساير موارد و  75و با سطح اشغال به ميزان مطابق نظر كميته فني مصوبه : مطرح و 

 .بديهي است كليه مسائل حقوقي مرتبط به عهده شهرداري مي باشد  تامين پاركينگ طبق ضوابط و مقررات عمل گردد.

 
با کاربری تجاری سطح اشغال  درصد  100احداث بنا در همکف به صورت  در خصوص تويسرکانشهرداری  2/10/97مورخ  7730/01/2/97: نامه شماره 3بند 

بری اداری در درصد سطح اشغال با کار 100و طبقه اول به صورت با کاربری تجاری در يك واحد  درصد سطح اشغال 100و زير زمین به صورت در چهار واحد 
 .مطرح شد 4/913متر مربع به پالك ثبتی  241واقع در خیابان باهنر به مساحت  سه واحد

 
 

همكف با كاربري  تجاري و طبقه طبقه   11/2/97و پيرو صورتجلسه كميته كارشناسي مورخ مطابق نظر كميته فني مصوبه : مطرح و 

درصد در تمام طبقات موافقت گرديد. ضمنا كسري  15سطح اشغال به ميزان  اول به صورت اداري و زير زمين پاركينگ و با افزايش

 هران تامين گردد و ساير موارد برابر ضوابط و مقررات عمل گردد.رعمومي محله ز كينگپاركينگ در پار
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)حمام عمومی( به مختلط احداث بنا بصورت دو تغییر کاربری از بهداشتی در خصوص  تويسرکانشهرداری  18/11/97 مورخ 9185/01/2/97: نامه شماره  4بند 

واقع در  درصد سطح اشغال 100طبقه روی پیلوت بصورت  6احداث و  درصد تجاری 100طبقه همکف بصورت  احداثو طبقه زير زمین جهت تامین پارکینگ 
 مطرح شد. 2583متر مربع به پالك ثبتی  421خیابان انقالب کوچه قاضی به مساحت 

 
 

( با احداث 27با عنايت به ضوابط طرح تفصيلي تبصره ذيل كاربري بهداشتي )صفحه مطابق نظر كميته فني و مصوبه : مطرح و 

درصد سطح  اشغال قبل از تعريض در طبقات و زير زمين )جهت  15كاربري مختلط موافقت و ارتفاع طبق ضوابط و مقررات افزايش 

متري  10وافقت گرديد، ضمنا تامين مازاد پاركينگ در ضلع شرقي طبقه همكف از سمت معبر تامين كامل پاركينگ صرفا يك طبقه( م

 صورت پذيرد.

 

تغيير كاربري از ترمينال به تجاري ) احداث بازارچه ونمايشگاه در خصوص  تويسرکانشهرداری  13/8/97 مورخ 5672/01/2/97: نامه شماره  5بند 

مطرح 1094/349/1و  1092/1و  1083/349/1متر مربع به پالك ثبتی  19108ه روبه روی نمايندگی سايپا  به مساحت واقع در بلوار کرمانشا مبل و منبت (

 شد.
 

مشاور طرح و راهبرد پويا مقرر شد  24/11/97مورخ  12139-859با عنايت به نامه شماره مطابق نظر كميته فني مطرح و مصوبه : 

جود ترمينال ( با كاربري حمل و نقل و انبارداري و مابقي برابر طرح پيشنهادي مشاور طرح متر مربع ) برابر ساختمان وضع مو 5000

گردشگري موافقت شد، طرح سايت به تاييد كميته فني و ميراث  –جامع تويسركان )شركت طرح و راهبرد پويا( با كاربري تجاري 

 .ائل حقوقي مرتبط به عهده شهرداري مي باشد بديهي است كليه مسبرسد، )مشاغل مزاحم  هم نداشته باشد(   فرهنگي
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