
 

 

 استان همدان   اداره كل راه و شهرسازي 

 فيروزانصورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 
 

 فرم شماره دو شماره صورتجلسه

 
 اوراق پيوست:

        تاريخ جلسه :

30/30/59 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :
 02/08/95 مورخ 34957

 خاتمه جلسه:ساعت شروع و  نام مهندسين مشاور تهيه كننده طرح: تاريخ بررسي نهايي در كميته كار

 هاي موردي بررسي پروندهدستور كار 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
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي  

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :   

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ر ى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 معايوت عمراوي استاودار :  

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :  دبير كميسيًن ي مديركل راٌ ي شهرسا ي

 

معماري ادارٌ كل مدير شهرسا ي ي  رئيس شًراي شهر :

 راٌ ي شهرسا ي:

 
 

در هحل  فيرٍزاىجلسِ كويسيَى طرح تفصيلي )هادُ پٌج( شْر  02/08/95هَرخ  34957بِ استٌاد دعَتٌاهِ شوارُ 

 گرديذ:هحترم اهَر عوراًي استاًذاري ّوذاى تشكيل ٍ هَارد ريل هطرح ٍ اتخار تصوين هعاٍى دفتر

بلَار اهام ٍاقع در  هتر 10بِ  12كاّش عرض هعبر از  هبٌي بر فيرٍزاىشْرداري  95/04/05هَرخ  1667ًاهِ شوارُ  : 1بٌذ 

 .هطرح شذ هحلِ چْاردٍلي –حسيي 

رعایت کلیه مسائل  .متر با توجه به پروانه های صادره توسط شهرداری موافقت گردید 10متر به  12کاهش عرض از مصوبه: با 

 حقوقی به عهده شهرداری است.

بِ پالک ثبتي  تغيير كاربري از درهاًي )حوام( بِ تجاريهبٌي بر  فيرٍزاىشْرداري  05/04/95هَرخ  1664ًاهِ شوارُ :  2بٌذ 

 هطرح شذ.   ابتذاي خياباى ايثارگراى –بلَار اًقالب ٍاقع در  1611/20

مربع و با توجه به نامه شماره متر  70/348ی )حمام قدیمی( به تجاری به مساحت درمانتغییر کاربری از مصوبه: با 

 شبکه بهداشت و درمان مبنی بر عدم نیاز به پالک موصوف موافقت گردید. 05/04/95/پ  مورخ 2032/41/16

تغيير كاربري هبٌي بر  خذايار خساييآقاي در خصَص تقاضاي  فيرٍزاىشْرداري  06/04/95هَرخ  1685ًاهِ شوارُ :  3بٌذ 

  هطرح شذ.  بعذ از سالي ٍرزشي شْيذ هرادي -بلَار شْذاٍاقع در  153/19/16بِ پالک ثبتي  از صٌعتي بِ پاركيٌگ

مورخ  امور زیربنایی و شهرسازی  کارگروه با توجه به مصوبه پارکینگ   صنایع و کارگاهی به  تغییر کاربری ازبا مصوبه: 

)مجوز دیوار کشی( موافقت  فیروزان شهرداری  11/07/89  مورخ  27/007-2735  نامه شماره  و  30/04/89

 متر مربع( 3300.)مساحت گردید

 .موافقت گردید ( 30/04/89)با ابقای مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ 

 

 

 

 


