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استانداري ابالغ گرديده است. 9/4/4941مورخ  9494/94/49برابر نامه شماره   
 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 :    

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

وز هحرر    07/09/95 هررَز   95هررْس ّورردرى وز  رره   5هررهوُ  طررست ایلرریل  جلسررِ یویسرریَى 07/09/95 مووورخ  93373پیررسٍ وتَاٌههررِ هرروهزُ 
 راخهذ الوین گسوید.ٍ وفتس هعهًٍت رهَز توسرً  ر تهًدرزی ّودرى اشکی  ٍ هَرزو ذی  هطست 

هترس   27/204 هتس هسبع قب  رش اعسیض ٍ 18/255 بِ هسهحت 8/3973ص پالک ثبت  هْسورزی ّودرى وزخلَ 14/04/95هَز   4662: ًههِ هوهزُ  1بٌد 
 هطست هد. رفصریش رزایهع بِ هیصرى یک طبقِهبٌ  بس  هیدرى رههم شروُ تبدر... یَچِ آزایوهً هسبع بعد رش اعسیض ٍرقع وز 

 5/6رتفاع بهه میهسان یهب ه)جههاجم ا     به جهت رعایت خط آسمان و رعایت سیما و منظر با افسایش اموضوع مطرح و مصًبٍ : 

متری( موافجت و سایر موارد ه)ق ضوابط و مجررات رعایت شود. بدیهی است مسهال   12متر از م )ر  10/22ه)جه با ارتفاع نهایی

 حجوقی به عهده شهرداری همدان می باشد.
هلَبِ یویسیَى ههوُ پرٌ    16پیسٍ بٌد  10357/131/1ک ثبت  رش رصالت پالهبٌ  بس  هْسورزی ّودرى 04/03/95هَز   2503/11/10: ًههِ هوهزُ  2 بٌد

  - 10350/131/1 - 10349/131/1 - 10348/131/1 - 10358/131/1 - 10359/131/1 – 10208/131/1 – 10207/131/1برررررِ  1/5/91هرررررَز  
 هطست هد. پشت بیوهز تهى بَتل ٍرقع وز ،  10355/131/1  - 10353/131/1 - 10352/131/1 - 10351/131/1

 4/3/95موًخ    2503/11/10ي بوا نىاتوب بوٍ واموٍ هوماخٌ       1/5/91مصًبٍ کمیسیًن مادٌ پىج موًخ    16پیري بىذ مصًبٍ : 

 - 10359/131/1 – 10208/131/1 – 10207/131/1بووٍ  10357/131/1بووا یحووالک پووال  ز  وو  ی  هووُردیخه َمووذین  

10358/131/1 - 10348/131/1 - 10349/131/1 - 10350/131/1 -  10351/131/1 - 10352/131/1 - 

بذتُ  یسب مسائل حقًق  بٍ نُذٌ هوُردیخه مو     .مًیفقب گردتذ)ط ق یسىاد پیًسب(  10355/131/1  - 10353/131/1

 باهذ.

ربتردری  ٍرقع وز ، هتس هسبع 25/281به هسهحت  1114/10وز خلَص پالک ثبت   هدیسیت رهالک ٍ حقَق  09/12/93هَز   61356/93: ًههِ هوهزُ  3 بٌد
 هطست هد. اغییس یهزبسی رش فضهی  بص بِ هسکًَ ،هبٌ  بس  ،بلَرز یهج

بٍ جُب حفظ دخخ ان ي یتجاد فضاه با  هُره ي با نىاتب بٍ با دتذ بٍ نمل آمذٌ تًسط ینضاه کمی ٍ مصًبٍ: مًضًع مطرک ي 

د خیابان ي باخ تریفیک  باال ي َمچىیه مس قل بوًدن  بٍ یس قریخ پال  مذکًخ دخ محل تقاطع ي محل خیس گر کاخهىاس  ي با تًجٍ 

 مخالفب هذ.تغییر کاخبره ی  فضاه س ز بٍ مسکًو  تک بلً  کٍ قطعٍ دخ آن قریخ دیخد  با دخخًیسب 

سبع ٍرقع هتس ه 360 حدٍو بِ هسهحت 1421ٍ1422/19وزخلَص پالک ثبت  هدیسیت رهالک ٍ حقَق   11/07/1395هَز   32340/95: ًههِ هوهزُ  4بٌد 
 وزههً  هطست هد. بْدرهت  وز یَی هْید هدً ، هبٌ  بس اغییس یهزبسی رش آهَشه  بِ
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م رمربوع جُوب يیگوذیخه بوٍ      360 حوذيد  تغییر کاخبره ی  آمً هو  بوٍ بُذیهو   دخمواو  بوٍ مسواحب      مطرک ي با مصًبٍ : 

 دیوشگاٌ نلًم پزهک  مًیفقب گردتذ.
هتس هسبع ٍرقع وز یَی  200بِ هسهحت حدٍو  402/10وزخلَص پالک ثبت  هدیسیت رهالک ٍ حقَق   11/07/1395هَز   32335/95: ًههِ هوهزُ  5بٌد 

 وزههً  هطست هد. بْدرهت  رتتوهویِ، هبٌ  بس اغییس یهزبسی رش آهَشه  بِ
م رمربوع جُوب يیگوذیخه بوٍ      200حب حوذيد  تغییر کاخبره ی  آمً هو  بوٍ بُذیهو   دخمواو  بوٍ مسوا      مطرک ي با مصًبٍ : 

 دیوشگاٌ نلًم پزهک  مًیفقب گردتذ.

هترس   200 حردٍو  بِ هسرهحت رصل  ّودرى  729/175وزخلَص پالک ثبت  هدیسیت رهالک ٍ حقَق   18/07/1395هَز   33569/95: ًههِ هوهزُ  6بٌد 
 وزههً  هطست هد. رهت بْد بِ فضهی  بصهسبع ٍرقع وز اپِ رههم گ ، هبٌ  بس اغییس یهزبسی رش 

واموٍ هوماخٌ    )تًجوٍ بوٍ ویوا  مىطقٍ)مسوکه مُور( ي معرفو  فضواه سو ز جواتگزته دخ هوُر  موذو            مطرک ي با مصًبٍ : 

لوذی بوا تغییور کواخبره ی  فضواه سو ز بوٍ بُذیهو   دخمواو  )خاووٍ            مذترتب یمال  ي حقًق ( 26/7/95خ  مً 34225/95

 فقب گردتذ. مًیمربع م ر  200 حذيد بٍ مساحببُذیهب( 
هیردرى جْرهو   ٍرقرع وز  ،  هترس هسبرع   20/286به هسرهحت   1/98پالک ثبت  هْسورزی ّودرى وزخلَص  03/04/94هَز   4198/11/10: ًههِ هوهزُ 7بٌد 

، ي ٍ طبقره  شیرسشهی رهغه  صد وزصد طبقِ ّوکف ٍ  طح ، رحدرث پهزییٌگ هکهًیصُ جْت اههیي پهزییٌگ ّهی بسج شرگسس هبٌ  بسربتدری بیي رلٌْسیي، 
هطرست   ،هتسی وز هجهٍز  هلرک  10پیشٌْهو گرز ٍ  ریجهو ٍرحد اجهزی وز ّوکف ٍ شیسشهیي ٍ رحدرث پهزییٌگ وز طبقه هتس،  00/27رفصریش ید رزایهع اه 

 هد.

 500ضمه مخالفب بوا محول پیشوىُاده بوٍ جُوب مسواتل تریفیکو  مقورخ هوذ دخ هوعاع حوذيد            مصًبٍ: مًضًع مطرک ي 
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