
 

 

 استان همدان   اداره کل راه و شهرسازی

 شهر رزن (ماده پنج  )صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

19/2/95 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 18/2/95 مورخ 5963
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 : دستور کار جلسه 

 

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

 .كميسيون به سازمان ها و ارگان هاي مجري ابالغ گردد
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
:   مدعًيه بدين حق راي 

:   استاودار 

 

 

رئيس سازمان ميراث فرهىگي 

:  يگردشگري  

 :   رئيس سازمان جهاد كشايرزي 

:  معايوت عمراوي استاودار 

 

 

:   شهردار شهر  

 

:    ومايىدٌ مهىدسيه مشاير 

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسازي

 

يت شهرسازي ي معماري ادارٌ كل مدير: رئيس شًراي شهر 

 :راٌ ي شهرسازي

 

 
 

شْر رزى هَرخ  (هادُ پٌج )طرح تفصیلي   جلسِ مویسیَى18/2/95 هَرخ 5963پیرٍ دػَتٌاهِ شوارُ 

 در هحل دفتر هؼاًٍت اهَر ػوراًي استاًذاری ّوذاى تشنیل ٍ هَارد ریل اتخار تصوین 19/2/95

: گردیذ

 شْرداری رزى  در خصَص درخَاست آقای 5/11/94 هَرخ 10101/01/2/94ًاهِ شوارُ  : 1بٌذ 

 هتری رزهٌذگاى بِ هساحت 12احوذی هْر آٍر هبٌي بر تغییر ماربری از هسنًَي بِ تجاری ٍاقغ در 

.   هطرح شذ2854/59 هتر هربغ ٍ بِ پالك ثبتي 260/74

هَضَع هطرح ٍ طبق ًظرمویتِ فٌي با هَضَع تغییر ماربری از هسنًَي بِ تجاری بِ هساحت : هصَبِ 

 هتر از سوت هؼبر هي 4 هي باشذ مِ ػرض 4*10تَضیح ایٌنِ ابؼاد هلل ) هتر هربغ هَافقت گردیذ 40

. بذیْي است هسائل حقَقي هرتبط بِ ػْذُ شْرداری هي باشذ (باشذ

 شْرداری رزى در خصَص درخَاست داًشگاُ 14/10/94 هَرخ 9386/01/2/94ًاهِ شوارُ  : 2بٌذ 

 – هتری شْیذ چوراى 18آزاد اسالهي ٍاحذ رزى هبٌي بر تغییر ماربری از هسنًَي بِ اداری ٍاقغ در 

.   هطرح شذ1270/59 هتر هربغ ٍ بِ پالك ثبتي 2/795خیاباى اًذیشِ بِ هساحت 

هَضَع هطرح ٍ با تَجِ بِ ًظر مویتِ فٌي با تغییر ماربری از هسنًَي بِ اداری بِ هساحت     : هصَبِ 

هَافقت گردیذ، بذیْي است هسائل حقَقي هرتبط بِ ػْذُ  (هجوَع دٍ پالك) هتر هربغ 2/795

.   شْرداری هي باشذ

 ادارُ راُ ٍ شْرسازی شْرستاى رزى در خصَص 28/11/93 هَرخ 1588/24ًاهِ شوارُ  : 3بٌذ 

درخَاست آقای ػلیرضا هحوذی دالٍر هبٌي بر تغییر ماربری از هسنًَي بِ تجاری ٍ سطح اشغال 
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 هتر هربغ ٍ بِ پالك ثبتي 162 هتری شْیذ غفاری بِ هساحت18صذرصذ در زیر زهیي ٍ ّونف ٍاقغ در 

.   هطرح شذ1276/59

  

هَضَع هطرح ٍ با تَجِ بِ ًظر مویتِ فٌي با هَضَع هخالفت گردیذ، ٍ هقرر شذ شْرداری : هصَبِ 

.  برابر ضَابط ٍ هقررات شْرسازی ٍ هؼواری اقذام ًوایذ

 شْرداری رزى در خصَص درخَاست آقای 13/12/94 هَرخ 11676/01/2/94ًاهِ شوارُ  : 4بٌذ 

 75/303جؼفر فیضي هبٌي بر تغییر ماربری از هسنًَي بِ تجاری ٍاقغ در خیاباى شْیذ تَسلي بِ هساحت 

.   هطرح شذ1309/59هتر هربغ ٍ بِ پالك ثبتي 

. هَضَع هطرح ٍ با تَجِ بِ ًظر مویتِ فٌي ٍ ساختِ شذُ بَدى هلل با هَضَع هخالفت گردیذ : هصَبِ 

 شْرداری رزى در خصَص درخَاست خاًن فاطوِ 22/10/94 هَرخ 9671/01/2/94ًاهِ شوارُ  : 5بٌذ 

 هتر 25/186فیضي هبٌي بر تغییر ماربری از هسنًَي بِ تجاری ٍاقغ در خیاباى شْیذ تَملي بِ هساحت 

.   هطرح شذ443/59هربغ ٍ بِ پالك ثبتي 

 هتر هربغ از هسنًَي بِ 75با تَجِ بِ ًظر مویتِ فٌي ٍ ًیاز هٌطقِ با تغییر ماربری بِ هساحت : هصَبِ 

. تجاری هَافقت گردیذ، بذیْي است هسائل حقَقي بِ ػْذُ شْرداری هي باشذ
 

 

  


