
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 جورقانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

26/10/95 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 25/10/95 ورخ م 97854
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور 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 ارگان سازمان
 عضا كميسيًن طرح تفصيليمحل درج وام يامضا ا

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رهى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 معايوت عمراوي استاودار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي

 

يت شهرسيا ي ي معمياري ادارٌ كيل    مدير شهر :رئيس شًراي 

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

دس محه  دترهش مواو ه       26/10/95 مهوس    95دس سها    جوسقها  مهرش   5مهاد    طهش  تصیهیل    جلسه  مریسهیو    25/10/95 موورخ   97854پیشو دعوتنامه  مهراس    
 اتخار تیریم گشدیذ.و اموس عرشا   اسرا ذاسی هرذا  تشکی  و مواسد ری  مطش  

قع دس مرش جوسقها  خیابها  مهریذ    وص حزف میذا گاه  طبق طش  پیشنرادی مرشداسی وادسخی قا مرشداسی جوس 18/7/95 موس  754/01/2/95:  ام  مراس    1بنذ 
 مطش  مذ. ن  ا ررای موچ حس

اش قسمت شمال و شرس  بره   موضوع مطسح و با طسح پيشنهادي پيوست و اصالح موازد به شسح ذيل موافقت گسديد: تعسيض پالك مصوبه : 

 حرف دوز بسگسدان طسف فضاي آموششي. متس تا انتها؛ 2آموششي به ميصان  ازبسيسقي كتعسيض خيابان ضلع ش ؛متس 2عسض 
مرش جوسقا  خیابا  واقع دس  اصال  موبش و میذا  لحاظ مذ  توسط مشاوس طش  تصییل  دسخیوصجوسقا  مرشداسی  18/7/95موس   756/01/2/95:  ام  مراس   2بنذ 

 مطش  مذ.آصادی سوبشوی آتشنشا   

موافقيت   طرح پيشنهادي پيوست )طرح اصالح هندسي تقاطع( كه به امضاء اعضاي كميته فنيي سسييدا اسيت   ع مطرح و با موضومصوبه : 

 گردید.

خیابا  مرش جوسقا  واقع دس اصال  وحزف موبش لحاظ مذ  توسط مشاوس طش  تصییل  دس خیوص  جوسقا مرشداسی  18/7/95موس   755/01/2/95:  ام  مراس   3بنذ 
 مطش  مذ. )جوصش چاه ( 1نش ابرذای موچ  با هنش مریذ با ه

 اصالح معبر طبق طرح پيشنهادي موافقت گردید.مطرح و با  موضوعمصوبه: 
مطش   اصال  موبش طبق طش  پیشنرادی واقع دس مرش جوسقا  ا ررای خیابا  مریذ باهنشدسخیوص  جوسقا مرشداسی  18/7/95موس   758/01/2/95:  ام  مراس  4بنذ 
 مذ.

 مقرس گردید از اموس آب استان به جهت حریم جوي آب موجود استعالم گردد.موضوع مطرح و مصوبه: 

 
 


