
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 قروه درجزينر فصيلي ) ماده پنج ( شهيون طرح تصورتجلسه کميس

 تاريخ جلسه :

10/10/70 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 10/10/70 مورخ  36662
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

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

  هاي مجري ابالغ گردد.ها و ارگانكميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهر  :    شهردار

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

كل راه و  سرپرست  دبير كميسيون و

 :شهرسا ي

 

شهرسا ي و معماري اداره كيل راه   معاون رئيس شوراي شهر :

 و شهرسا ي:

 

 

 

در   10/10/70 مورخ  قروه درجزينشهر  (5ماده ) طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 10/10/70 مورخ  36662پیرو دعوتنامه شماره احتراما 
 اتخاذ تصمیم گرديد.و موارد ذيل مطرح تشکیل و نت امور عمرانی استانداری همدان محل دفتر معاو

، مبنی بر تغییر کاربری از مذهبی به مسکونی واقع در شهرك روه درجزينقشهرداری  01/17/75مورخ  0231/32نامه شماره   : 1بند 
 مطرح گرديد.  0220/53متر مربع پالك ثبتی  5/3332به مساحت  03سیمان، کوچه هگمتان 

و نامه شماره  11/9/99مورخ  1231/32مطرح و طبق نظر كميته فني طي نامه شماره  موضوع مصوبه :

هرداري قروه درجزين در خصوص تقاضاي تغيير كاربري از مذهبي به ش 9/13/94مورخ 4182/11/3/94

 1313823/94مترمربع واقع در ميدان شهيد ذوقي )به استناد نامه شماره  9/3332 حدود مسكوني به مساحت

متري اين پالك با درخواست موافقت  211اداره اوقاف استان همدان( و احداث مسجد در شعاع  31/13/94مورخ 

 .ل حقوقي بر عهده شهرداري مي باشدي است مسائبديه شد.

متر و سطح  01شهرداری قروه درجزين ، مبنی بر پیش آمدگی در معابر باالی  10/17/79مورخ  5172/01/3/79نامه شماره  : 3بند 

 .اشغال بر اساس مساحت قبل از تعريض و عقب نشینی ملك مطرح گرديد
مقرر گرديد استعالم از دبيرخانه شورايعالي معماري و در معابر(  و درخصوص )پيش آمدگيمصوبه : موضوع مطرح 

)سطح اشغال شورايعالي معماري و شهرسازي(. در خصوص  39/9/18شهرسازي به عمل آيد )پيرو مصوبه مورخ 

طول  %11مقرر گرديد امالكي كه در تعريض قرار دارند مي توانند حداكثر بر اساس مساحت قبل از تعريض( 

ح اشغال قبل از تعريض بعد از تعريض احداث بنا نمايند، به شرط اينكه سطح اشغال جديد از سط %81بيشتر از 

 بيشتر نشود.


