
 

 

 720استان همدان  کد  و شهرسازیاداره کل راه 

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

30/03/95 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 30/03/95 مورخ  42531

 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

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

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

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رهى ييي  

 يگردش ري  :  

  ر ي :  رئيس سا مان جهاد كشاي

 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 رئيس شًراي شهر :

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

وز هحررد ور ررس هتهًٍرر    30/03/95 هررَز   95ضررْس ّورردرى وز  رره   5جلسررِ یویسرریَى هررهوُ  30/03/95 مووورخ  42531پیررسٍ وتَاٌههررِ ضرروهزُ 
 رهَز توسرًی ر  هًدرزی ّودرى اطکید ٍ هَرزو ذید هطسح راخهذ اصوین گسوید.

ه رس هسبرب بترد رش اترسیق ٍر رب       78/222برِ هسره      26930/60/10 ضرْسورزی ّوردرى وزوصرَظ پربت    ری       25/11/93هرَز    13606: ًههرِ ضروهزُ    1بٌد 
 ه س هسبب هطسح ضد. 5/49وز بلَرز بتث  ،یَچِ آزیه ه ٌی بس اغییس یهزبسی رش هسکًَی بِ اجهزی وز ط قِ ّوکف بِ هسه   

غ بره ػتر  ػر      مترح محبر   5/94مصوبه : موضوع مطرح    برت ییرررح ورت بح  سک میرىو ت بره یررت      کفمره مسىرت بره میرت              

 یؼحیض مختلف  ش    ممح  ش  کفك کح  یفصرتت ػسل شو .
ه رس   64/74ٍر رب وز بلرَرز چیر   رهشیهى، بلرَرز  لرن بره هسره            6/1111ضرْسورزی ّوردرى وزوصرَظ پربت    ری       11/11/94هَز   13490: ًههِ ضوهزُ 2بٌد 

 هسبب ه ٌی بس اغییس یهزبسی رش هت س بِ هخ لط هطسح ضد.
ح    بت ػنتی  به  ظح وسرته فنت برت یؼرررک ورت بح   سک فتلر  ورت بح  بره میرىو ت    ػتیر  ضروسبی یمره مصرتت  مصرو              مصوبه : مط

( بره  لررل ػر     رو  ورت بح      محره کرح  یفصررتت موسفمر  نح یر . ضرسنت وترره میرتیل              11/09/41وسریرون مت ه پنج مرو    
  مولت به ػه ه شهح س   مس سن مت بتش .

ّک رهز ٍر رب وز  رد ره رد      36ضْسورزی ّوردرى ه ٌری برس طرسح ایکیکری رزررری ومرس برِ هسره   اقسی ری            18/08/94هَز   10129/11/10ضوهزُ : ًههِ  3بٌد
 بلَرز رههم وویٌی )زُ( ٍ بلَرز رلغدیس هطسح ضد.

مترح    55  بتروس   مصوبه: موضوع مطح    بت ػنتی  به  ترونرح  سک ارت     ارتکمت   ررح مررتک   یؼرررک یىتررت س سضرت  کس  ارتک         

   لیس  مح   ه مو   مطتلؼه   سیرت     ك   یحرویك متلىرتن بره ارت     ارتک   س رن پح س ره       تررره یوس سنر  ارتک  منطمره            

مىترت    سمارت شر ه پروار  یواری سػارت  وسرتره فنرت( موسفمر  بره ػسرل  مر .   برت               63بت یو ه به مولؼر  لحس نرح  برت کرح    

   بخش مختتی( ضسنت وتره میتیل  مولت به ػه ه شهح س   مت بتش . ػتی  ساتمحس  سصال ت  
ه ررس هسبررب بتررد رش  50/108بررِ هسرره    13132/10092/1460/19ضررْسورزی ّورردرى وزوصررَظ پرربت    رری    17/10/94هررَز   12520: ًههررِ ضرروهزُ 4بٌررد 

 زٍبسٍی بیوهز  هى ه ٌی بس  – 17بلَت  -اتسیق ٍر ب وز ضْست هدًی

 وز  د وز ط قِ ّوکف ٍ رٍ   طح رضغه   د-
 ه س هسبب وز ط قِ ّوکف هطسح ضد. 44اغییس یهزبسی رش هسکًَی بِ اجهزی بِ هسه   -

مصوبه: موضوع مطح    بت اطح سشیتل صر     صر     کفمره مسىرت   س ل   برت ییرررح ورت بح  سک میرىو ت بره یررت   بره میرت               

فك ضوسبی مرت بتشر . بت یو ره بره   ررتک منطمره برت ورت بح  یررت   موسفمر              متح محبغ    کفمه مسىت موسفم  ش  اتیح موس   ک 99

بت ػنتی  بره لرم   یرتمرک پت ورنر  برت ارطح سشریتل صر    صر     مسىرت   س ل( ضرسنت وترره میرتیل  مرولت مرحیفی بره ػهر ه                  

 شهح س   مس سن مت بتش .
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ه ررس هسبررب بتررد رش   95/698بررِ هسرره    8617/91/10  رری ضررْسورزی ّورردرى وزوصررَظ پرربت    21/01/95هررَز   309: ًههررِ ضرروهزُ  5 بٌررد
ه سهسبرب وز ّرس    23/41ه ٌری برس رررصریص هسره   ًرَزگیس برِ  رطح رضرغه  هجرهش )          13ه رسی پرهییص، پربت     18اتسیق ٍر ب وز بلَرز بتثر ، رویر ،   

 ط قِ( هطسح ضد.
 ، برت  ػتیر  کرول مررتک کفرك ضروسبی پرالن        مصوبه: موضوع مطح    بت یو ه به شرىل  رتو   کرول کیرت  متره مرنوو       

 مت  شستلت ػسل نح  .
  300ه سی هیبو به هسه    18زٍبسٍی -ٍر ب وز ر  هورى  8962/10ضْسورزی ّودرى وزوصَظ پبت    ی  06/11/94هَز   13324: ًههِ ضوهزُ  6بٌد 

 ه س هسبب ه ٌی بس 
 اغییس یهزبسی رش هسکًَی بِ هخ لط  -
 یویسیَى ههوُ پٌج هطسح ضد. 91/ 13/2بس ر هس رَربط هصَب هَز  گس سش بٌه هَجَو -

 مصوبه : موضوع مطح    ممح  ش  وتره موس   بحسبح ضوسبی کح  یفصرتت  ػتی  شو .
 53/1009ٍر ررب وز بلررَرز بتثرر  برره هسرره     50897/10ضررْسورزی ّورردرى وزوصررَظ پرربت    رری   21/02/95هررَز   1712: ًههررِ ضرروهزُ  7بٌررد 

 ه س هسبب بتد رش اتسیق ه ٌی بس   96/755  د رش اتسیق ٍ هسه    ه س هسبب 
 اقهرهی گس سش بٌه وز ط قهت ّوکف ٍ رٍ  )بس زٍی زهپ( بِ  َزت  د وز د جْ  اههیي رمهّهی هطهع هَزو ًیهش ّ د -
 هطسح ضد.80/1ر درث بهغ وز بهم به جهًپٌهُ  -

 ل یرت صر    صر  صرحفت  هر  سیررت  فارتمت  محرتع   برت          مصوبه : مطح    بت سفرمسیش ارطح سشریتل کفمره مسىرت   س     
 50 ػتی   موق مسیتیگت موسفم  به ػسل  مر     ضرسک برت سیررت  برتؽ    برت    سفرمسیش س یفرتع  رتن پنرته بره مررمسن             

متح منوط به  ػتیر  میرتیل فنرت   ارتکه س  مرو    ررتک موسفمر    لرنس پتارخگویت بره وترره میرتیل              00/1ات تت متح یت 
 بهحه بح س   به ػه ه شهح س   مت بتش .  مولت  

ًس رریدُ بررِ  –ٍر ررب وز ویهبررهى جْررهو  4079/175/10ضررْسورزی ّورردرى وزوصررَظ پرربت    رری   07/11/94هررَز   13354: ًههررِ ضرروهزُ  8بٌررد 
 ه س هسبب بتد رش اتسیق ه ٌی بس   44/107ً ص یَچِ یخچه  به هسه    –هیدرى بتث  

 ه س هسبب  30/25هزی بِ هسه   اغییس یهزبسی رش هت س بِ اج -
  رف یک ٍر د پهزییٌگ جْ  ٍر د اجهزی -
 ر درث بٌه به  طح رضغه   د وز  د وز ط قهت ّوکف ٍ شیس شهیي رٍ  هطسح ضد. -

 مصوبه : موضوع مطح    ضسک مختلف  ممح  ش  کفك ضوسبی   ممح ست سل س    کح  یفصرتت  ػتی  شو .
 


