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 کميته کار تاريخ بررسي نهايي در
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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 ارگان سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 :  حق راي مدعوين بدون 

 :  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

 

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

 :راه و شهرسا ي

 

 

 

در محل   31/32/69 مورخ  جوکار شهر (5ماده ) طرح تفصيلي جلسه کميسيون 31/31/69 مورخ   26484پيرو دعوتنامه شماره احتراما 

 .اتخاذ تصميم گرديدو موارد ذيل مطرح  تشکيل و نت امور عمراني استانداری همداندفتر معاو

    550 به مساحت،  270/69  هشمار  پالک ثبتي  ، در خصوص وکارج  هرداریش 22/72/69  مورخ 372/73/2/69نامه شماره :  1ب د 

 .مطرح شد ، ضلع جنوبي بلوار عباس آباد ، واقع درمتر مربع  57بر تغيير کاربری از مسکوني به تجاری به مساحت  مبني متر مربع 

وافقت شد  بقیده مدوارر برابدر ضدواب  و      متر مربع م  05موضوع مطرح و با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساحت : مصوبه 

 (تجاری به صورت یک واح )مقررات عمل گررر 

 .واقع در خيابان آزادی و بلوار عباس آباد ، مطرح شد، مبني بر حذف گذر پيشنهادی، جوکار شهرداری 36/72/69مورخ   61/73/2/69نامه شماره :   2ب د 

 12/50/88ص ور  تاریخ  21شماره  معبر به  رر   توجه به پروانه صارره با و پیشنهاری حذف گذر  با  موضوع مطرح و  :مصوبه 

 . موافقت ش  پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عه ه شهرراری می باش

  جباری  آقای ملک   از روی  متری  6شهرداری  جوکار ، مبني بر حذف گذر   22/72/69مورخ   203/73/2/69نامه شماره   : 3ب د 

 .گمنام ، مطرح شد  بوستان شهدای  و شرکا ، واقع در بلوار خليج فارس ، روبروی

 .مخالفت ش مسائل پ افن  غیر عامل  رعایت ، ع م موضوع مطرح و با پیشنهار شهرراری به رلیل ع م رسترسی ، طول مسیر و رر ررجه روم :مصوبه 

مساحت   به  ، 159/19  شماره  ثبتي  پالک در خصوص   ، جوکاراری شهرد  72/76/69  مورخ  526/73/2/69نامه شماره :  4 ب د

تغيير کاربری از مسکوني به تجاری به  مبني بر ، بعد از تعريض  متر مربع  27/196 مساحت و  از تعريض  قبل  متر مربع  03/250

 .شد مطرح ، متر مربع در طبقه همکف 377مساحت حداقل 

متر مربع و اهمیت مسئله بازگشایی مسیر ، با یک بدا  مغدازه    88به لزوم تعریض پالک به مق ار موضوع مطرح و با توجه : مصوبه 

با موضوع موافقت به عمدل ممد  ، پاسدخگویی بده کلیده مسدائل حقدوقی بده عهد ه          ( تجاری از بر خیابان زکات)متر مربع  05ژ به مترا

 .سایر موارر برابر ضواب  و مقررات طرح تفصیلی عمل گررر. شهرراری می باش 
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و اتصال آن به   متری 27ي حداقل خيابان پيش بينشهرداری  جوکار ، مبني بر   36/72/69مورخ    02/73/2/69نامه شماره   : 5ب د 

 .، مطرح شد مالير -مسير جاده قديم همدان ، واقع در  انشعابي از ميدان امام حسين  خيابان

و متر و با عنایت به اینکه معبر موجور  28موضوع مطرح و با طرح پیشنهاری شهرراری مبنی بر اح اث معبر با عرض  :مصوبه 

ه ب  هم ان می کن  و –محور مالیر شایانی به ترافیک  رولت می باش  و با توجه به اینکه کمک   اموال  از  تملک ش ه و ق یمی ،

مسیر جایگزین محور اصلی  و   رر شرای  بحران پ افن  غیر عامل  رلیل اینکه محور گررشگری می باش  و کمک به مالحظات 

 (طرح پیوستبرابر ) .شهرراری می باش   ل حقوقی به عه همسایکلیه پاسخگویی به ضمنا . موافقت به عمل مم  .خواه  بور

 


