
 

 

 720تان همدان  کد اس اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

70/70/69 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 70/70/69 مورخ  79892
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 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 :    

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

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

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

نت امور در محل دفتر معاو  70/70/69 شهر همدان مورخ  (5ماده ) طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 70/70/69 مورخ 79892پیرو دعوتنامه شماره احتراما 
 اتخاذ تصمیم گردید.و موارد ذیل مطرح  تشکیل و عمرانی استانداری همدان

  بر مبنی   میدان دانش آموز شهرک فرهنگیان ،واقع در  ، 5905شماره  پالک ثبتی خصوص در شهرداری همدان  75/75/69  ورخم  5065  نامه شماره : 1بند 
نسور و سرویس های پله، آسامساحت انباری واحد های تجاری، را ه  -ربع یک واحد پارکینگ محاسبه گردد  متر م 57هر واحد تجاری تا مساحت هرجهت  -

درصد از پارکینگهای مورد نیاز پروژه به صورت رو باز  55  -  ت تجاری به صورت خالص در نظر گرفته شود() مساح بهداشتی در محاسبات پارکینگ لحاظ نشود
 ، مطرح شد. ساس مساحت کروکی ملک انجام گرددمحاسبه سطح اشغال مجاز بر ا  -  در حیاط تامین شود 

در حیاط موافقت گردید و سایر  رد نیاز به صورت روبازواحد پارکینگ مو 5با استقرار مطرح و برابر نظر کمیته فنی  موضوع مصوبه :

 خواست ها برابر ضوابط و مقررات عمل گردد.در
متری با توجه به وضع موجود، پروانه  15تثبیت معبر مبنی بر  ، به درخواست آقای سلیمانیان شهرداری همدان 75/79/1569مورخ   0705: نامه شماره  5بند 

 مطرح شد. شکریه، خیابان نواب، واقع در  پالک های واقع در معبر مذکورهای صادره و اسناد مالکیت 

با تثبیت  و برابر طرح پیوست که به تایید و امضاء اعضای کمیته فنی رسیده است و برابر نظر کمیته فنیموضوع مطرح و  مصوبه :

متری با توجه به وضع موجود، پروانه های صادره و اسناد مالکیت پالک های واقع در معبر مذکور طبق طرح پیشنهادی  21معبر 

 مدیریت امالک و حقوقی اداره کل موافقت گردید. بدیهی است مسائل حقوقی به عهده شهرداری می باشد.

 


