
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

27/05/55 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 25/05/55 مورخ  43932

 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 

 مجري ابالغ گردد. هاي 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  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 معايوت عمراوي استاودار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي دبير كميسيًن

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

و   حررد ور رر   تهد رر   27/05/55  ررن    55هرر   د رردرد و   رره   5جلسررا ی یسرریند  ررهو   25/05/55 مووورخ  43932پیرر د وتنامه ررا هرر ه   
 ر ن  ت  ر ی ر  ه در ی د درد اشکید د  نر و ذید  ط ح راخهذ اص یم گ وید.

 سری   ر  هدرو د ریسر  ه  لر ره      بمری بر     درد تههرن ر اره  حرددو  ا  یمره     حرد رهلرد  یر   ه  ور ی د درد درقر  و     26/05/55 ن    2022:  ه ا ه ه    1بمد 
  ط ح هد.  سهر ی د درد

با تَجِ بِ گشیٌِ ّای پیشٌْادی هشاٍر هحتزم ّزاس راُ در خصَص هسیز ایستگاُ رباط شَریي تا شْز ّودذاى ٍ بزریدن ًطداط    هصَبِ : 

  هادُ پٌج ًْایتا هطزر گزدیذ:قَت ٍ ضعف ّز کذام اس هسیزّا تَیظ اعضا هحتزم کویسیَى 

ایستگاُ راُ آّي صزفاً هسافزی با هساحت   ٍ هحَعِ هحل یاختواى اصلن جْت تجویع ییستن ّای هختلف حول ٍ ًطل در هزحلِ اٍل -1

 ّکتار ٍاقع در حذ فاصل هیذاى عاشَرا ٍ هحذٍدُ تزهیٌال اتَبَس ّا هصَب گزدیذ. 6حذاقل 

ّای هَرد ًیاس هسیز اتصالن در هحذٍدُ شْز تا ایستگاُ صزفا هسافزی ٍ ّوچٌدیي هحدذٍدُ   شْزداری ّوذاى ًسبت بِ تولک سهیي  -2

شداهل   ّکتدار  6)یاختواى اصلن ٍ هحَعِ ایستگاُ اقذام ٍ عن صَرتجلسِ ای تحَیل ادارُ کل راُ ٍ شْزیاسی ایتاى ّوذاى ًوایذ.

 (ایستگاُ ٍ هحَعِ

بدِ صدَرت    ُ در هحذٍدُ شْز ّوذاى در اراضن تولک شذُ تَیظ شدْزداری هسیز اتصالن هغالعِ شذُ تَیظ هشاٍر هحتزم ّزاس را -3

عبَر هن کٌذ کِ در صَرت ًیاس بِ تولک احتوالن، کویسیَى هادُ پٌج عزح تفصیلن شْز ّوذاى اقذاهات السم را با تَجِ بدِ   سیزسهیٌن

 پیشٌْادات شْزداری بِ عول خَاّذ آهذ.

 ستگاُ اس رباط شَریي تا هحذٍدُ شْز ّوذاى اقذام ًوایذ.ٍسارت راُ ٍ شْزیاسی ًسبت بِ تولک هسیز ای -4

تذقیق هسیز اتصالن تَیظ کارگزٍّن هتشکل اس ًوایٌذگاى دفتز فٌن ایتاًذاری ّوذاى، ادارُ کل راُ ٍ شْزیاسی، شْزداری ّوذاى،  -5

 حول ٍ ًطل کشَر صَرت پذیزد. یشزکت یاخت ٍ تَیعِ سیز بٌاّا

{ در ایي اراضن در ضَابظ آتن عزح ّای فزادیت تَیعِ شْزی ّوذاى هٌظَر ٍ پیش بیٌدن  T.O.Dعزح تَیعِ حول ٍ ًطل هحَر } -6

 گزدد.

ّکتار باقیواًذُ ًیاس بِ تغییز  3/2ّکتار هن باشذ. ) 7/3 یغح تغییز کاربزی یافتِ اس فضای یبش بِ پایاًِ )ایستگاُ راُ آّي( هعادل حذٍد -7

 ایت( کاربزی ًذارد ٍ در کاربزی پایاًِ قزار گزفتِ

ّکتار در حاشیِ بلَار آیت اهلل ًجفن تَیظ شدْزداری ّودذاى    7/3هطزر شذ بِ جْت تاهیي هساحت فضای یبش جایگشیي بِ هساحت  -8

 تاهیي گزدد.


