
 

 

 027ن همدان  کد استا اداره کل راه و شهرسازی

 فامنينر سيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهصورتجلسه کمي

 تاريخ جلسه :

26/12/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 25/12/97مورخ 50067
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 بررسي پرونده های موردیدستور کار جلسه : 

 

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

 هاي مجري ابالغ گردد.ها و ارگانكميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ر   ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

كييل راه و اداره  مييديركلو  دبييير كميسيييون 

 :شهرسا ي

 

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

 و شهرسا ي:

 

 
 

 

 محترم در محل دفتر معاونت 26/12/97مورخ  فامنینجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر 25/12/97مورخ 51308یرو دعوتنامه شماره پ

 امور عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

 

 مطرح شد. در ضلع جنوب غربی شهرواقع احداث پارک نواری  در خصوص فامنینشهرداری  30/08/97مورخ  2294/01/2/97: نامه شماره  1بند

 18فنی با کلیات احداث پارک نواری و تغییر کاربری از مسکونی به فضای سبز حدفاصل طبق نظر کمیته  و مصوبه : موضوع مطرح

مورخ  201/21836/97/29ه )پنج(هزار مترمربع )با توجه به نامه شمار5000متری کمربندی غربی به مساحت حدودا 30متری دولتی تا 

آب منطقه ای همدان(موافقت شد و مقرر شد جزئیات آن طراحی و به جلسه آتی کمیته فنی ارائه شود،پاسخگویی به کلیه  16/11/97

 باشد.مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی 2-2-2-1و  2-2-2-4اصالح بند  خصوص در فامنین شهرداری 14/05/97مورخ  1277/01/2/97نامه شماره :  2بند

 مطرح شد.شهر فامنین 

ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر فامنین مقرر شد 2-2-2-4درخصوص اصالح بند  طبق نظر کمیته فنی موضوع مطرح ومصوبه : 

عداد آن)برابر ضوابط( و با ت%50تعداد پارکینگ ها در داخل ملک و %50در خصوص تامین پارکینگ کاربری های تجاری برابر ضوابط 

حدنصاب با تفکیک 2-2-2-1پرداخت عوارض به شهرداری در جهت احداث پارکینگ های عمومی لحاظ شود.درخصوص اصالح ضابطه 

 مترمربع موافقت شد.150مترمربع و عملکرد شهری 100مترمربع،ناحیه ای50تجاری در مقیاس محله ای 

 جا به جایی معبر و تغییر عرض آن بر اساس نقشه طرح هادی درخصوص فامنینشهرداری  30/08/97 مورخ 2295/01/2/97نامه شماره  : 3بند

 مطرح شد. بلوار پروفسور دولتی،روبروی بانک ملتواقع در 

با جا به جایی بر اساس نقشه طرح هادی موافقت شد،همچنین برابر طرح پیوست ابتدای طبق نظر کمیته فنی مصوبه : موضوع مطرح و 

متری برابر طرح 12باشد و مابقی معبر به صورت متری می10مسیر تا تقاطع اول و بن بست موجود در طرح )ضلع شرقی(به صورت 

 د.باشتفصیلی باقی بماند،پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می
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تدقیق مرز شمال شرقی پارک ملت بر انطباق وضع موجود با در خصوص  فامنینشهرداری  08/10/97مورخ  2618/01/2/97نامه شماره  : 4بند

 مطرح شد.مال شرق پارک ملت شدر واقع  طرح مصوب تفصیلی شهر

شهرداری  20/09/97مورخ  2488/01/2/97طبق نظر کمیته فنی با تثبیت وضع موجود پیرو نامه شماره  مصوبه : موضوع مطرح و

مترمربع از فضای سبز به کاربری مختلط موافقت شد،ضمنا پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی بر عهده 104فامنین با تغییر کاربری 

 باشد و همچنین جایگزین فضای سبز از پارک نواری تامین شود.شهرداری می

 

 


