
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

08/06/94 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 07/06/94 مورخ  20862
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 25/10/1345مورخ  4442/326/41/45برابر نامه شماره 

 
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رهى ييي  

 يگردش ري  :  

  شاير ي :  رئيس سا مان جهاد ك

 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:

 

 

 

و  هحرر    08/06/94 هررَ    95هررْ  ّورردرى و   رره   5هررهوُ  طرر ت ایلرریل  جلسررِ یویسرریَى 07/06/94 مووورخ  20862پیرر ٍ وتَاٌههررِ هرروه ُ 
 راخهذ الوین گ وید.ٍ وفت  هعهًٍت رهَ  تو رً  ر تهًدر ی ّودرى اشکی  ٍ هَر و ذی  هط ت 

 420 هت  ه بع قب  رز اع یض ٍ 740 بِ هسهحت 25293/251/10َص پالک ثبت  هْ ور ی ّودرى و خل 18/03/94هَ    3377: ًههِ هوه ُ  15بٌد 
% و  یلیِ 100، رحدرث بٌه به  طح رهغه  اجه ی )خَو ٍ بهًک(اغیی  یه ب ی رز بهغ بِ هبٌ  ب   ،هیدرى بیوِ    هت ی توه هت  ه بع بعد رز اع یض ٍرقع و  

هوُ رز آ هًسَ  حو  ٍ ًق  خَو ٍ بِ جهی  هپ )ص فه یک و تگهُ آ هًسَ  جْت حو  خَو ٍ بِ ، ر تی -3 -2 -1ّوکف، رٍ ، وٍم ٍ زی  زهیي  طبقهت
 هط ت هد. تٌَرى اٌْه  رُ ٍ ٍو ٍ خ ٍج خَو ٍّه و  ًظ  گ فتِ هدُ ر ت(

جُت استفادٌ بخش مُمی اس شُزيوذان خاص کٍ تًان یاا  َتاتىذ ي بازاع ملیاًجسه جتامی  زکتای       بٍ مطزح ي مصوبه : 

متز مزبع صزفا باٍ جُات کااربزع     024اجمىذان کٍ قادر بٍ  زکت پسادٌ وستتىذ ي تلزیض سیاد مقزر شذ بٍ متا ت َمچىسه س

ايل ي طبقات ي َمکف بزاع خًدري باوک فضاَاع مًرد وساس ي سایز  سمسه بزاع پارکسىگسیز در طبقات خًدري باوک در َمکف ي 

ًد ي مقزر شاذ باٍ   ع بٍ غسز اس خًدري باوک وخًاَذ ببٍ جُت ادارع مزتبط بٍ باوک بذیُی است در آیىذٌ قابل تغسسز کاربزديم 

تًساط ماجاک   َکتار ريبزيع جایگاٌ فازيغ   2اساع تغسسز کاربزع یک قطلٍ باغ یا فضاع سبش در بیًار آیت ا... مًسًع بٍ مسشان 

 .می باشذ( ىا سطح اشغال کیسٍ طبقات صذ در صذمخزیذارع ي بٍ شُزدارع ياگذار شًد )ض
 


