
 

 

 استان همدان   اداره كل راه و شهرسازي 

 ماليرصورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 
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 تاريخ جلسه :

95/09/07 
 شماره و تاريخ دعىتنامو :

07/09/95هَسخ  39979
تاريخ بررسي نهايي در كميتو 

 كار

 ساعت شروع و خاتمو جلسو: نام مهندسين مشاور تهيو كننده طرح:

 دستىر كار جلسو : 
 

 

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

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

 
 مدػًيه بدين حق راي :  

 استاودار :   

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رَى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جُاد كشاير ي :  

 مؼايوت ػمراوي استاودار :  

 

 

 شُردار شُر  :   

 

 ومايىدٌ مُىدسيه مشاير :    

 :  دبير كميسيًن ي مديركل راٌ ي شُرسا ي

 

مدير شُرسا ي ي مؼماري ادارٌ كل  رئيس شًراي شُر :

 راٌ ي شُرسا ي:

 
 

دس هحي    هالييش جلسِ كويسيَى طشح تفصييل  مهيادُ جيٌشه شيْش      07/09/95هَسخ  39979بِ استٌاد دعَتٌاهِ شواسُ 

 هحتشم اهَس عوشاً  استاًذاسي ّوذاى تشكي  ٍ هَاسد ري  هطشح ٍ اتخار تصوين گشديذ:هعاٍى دفتش

هبٌي  بيش    خياًن جيشٍيي ٍّياب    شْشداسي هاليش دس خصَص تقاضياي   07/07/95هَسخ  4240/00/2/95ًاهِ شواسُ :  1بٌذ 

 هطشح شذ. كبيشخياباى اهيشٍاقع دس  905/1/2143جالک ثبت  با  50/229هساحت بِ  فضاي سبض بِ هسكًَ تغييش كاسبشي اص 

مبىي بر ػدم مؼر ي  مييه جياي نيه بيا مًضيًع متا فيت      مطرح ي با تًجٍ بٍ وظر كميتٍ  ىي  مًضًعمصًبٍ: 

 گرديد.

كياٍٍ  ٍ ًبي  ا يِ    آقياي  شيْشداسي هالييش دس خصيَص تقاضياي      94/04/04هيَسخ   94/2/00/2135ًاهِ شواسُ :  2 بٌذ

 شذ. هطشح خشداد 15هزّب  بِ هسكًَ  ٍاقع دس هيذاى اهاهضادُ عبذا ِ ابتذاي بلَاس اص سفع هغايشت هبٌ  بش  سليواً  فشد

مًا قيت  ر غ مغياير  ا  كياربري ميیَبي بيٍ مسي ًوي      با  مطرح ي با تًجٍ بٍ وظر كميتٍ  ىي مًضًعمصًبٍ: 

 گرديد.

هبٌي  بيش    حسيي بْشاهي   آقياي   تقاضياي  دسخصَص شْشداسي هاليش 13/05/95هَسخ  2689/00/2/95ًاهِ شواسُ :  3بٌذ 

 2/1899بيا جيالک ثبتي      ٍ صذ دس صذ بٌا دس كلييِ طبقيات  تغييش كاسبشي اص هسكًَ  بِ تجاسي جْت ّوكف ٍ باالي ّوكف 

 هطشح شذ.ٍاقع دس بلَاس قائن هقام 

 مطرح ي با تًجٍ بٍ وظر كميتٍ  ىي با مًضًع متا فت گرديد. مًضًعمصًبٍ: 

 هطشح شذ.طشح ٍيژُ اصًاٍ  بشسس  شْشداسي هاليش دس خصَص 24/06/95هَسخ  3831/00/2/95 : ًاهِ شواسُ 4 بٌذ

مًضًع مطرح ي با طيرح پيًسيت وقشيٍ ارائيٍ      02/12/49پيري صًرتجلسٍ مادٌ پىج شُر مالير مًرخ مصًبٍ: 

 شدٌ در ضلغ جىًبي بلًار سادا  مًا قت گرديد.


