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 .  استانداري همدان ابالغ گرديد04/02/95  مورخ 4648/321/41/95مصوبات طي نامه شماره  
محل دسج وام يامعا اععا مميسيًن طشح تفصيلي  

 
:   مذعًيه بذين حق ساي 

:   استاوذاس 

 

 

سئيس ساصمان ميشاث فشَىگي 

:  يگشدشگشي  

 :   سئيس ساصمان جُاد مشايسصي 

:  معايوت عمشاوي استاوذاس 

 

 

:   شُشداس شُش  

 

:    ومايىذٌ مُىذسيه مشايس 

:   دبيش مميسيًن ي مذيشمل ساٌ ي شُشساصي

 

مذيش شُشساصي ي معماسي اداسٌ مل : سئيس شًساي شُش 

 :ساٌ ي شُشساصي

 
 

شْش هاليش دس هحل  (هادُ پٌج)جلسِ مويسيَى طشح تفصيلي 94/7/11هَسخ 32969بِ استٌاد دعَتٌاهِ شواسُ 

 :دفتشهعاٍى هحتشم اهَس عوشاًي استاًذاسي ّوذاى تشنيل ٍ هَاسد ريل هطشح ٍ اتخار تصوين گشديذ

 .  طشح  پيشٌْادي بلَاس سالهت شْش هاليش ٍ ضَابط استفاعي آى هطشح شذ:بىذ يل

 .با طشح بلًاس سالمت با سعايت مًاسد ريل مًافقت گشديذ: مصًبٍ

 .مليٍ ماسبشي َا بشابش طشح تفصيلي مصًب شُش ماليش مي باشذ-1

 .مليات ظًابط استفاعي بشابش طشح پيشىُادي پيًست مًسد تاييذ قشاس گشفت- 2

 .مابقي مًاسد بشابش ظًابط طشح تفصيلي مصًب اقذام گشدد-3

 .ي مصالح بٍ تاييذ مميتٍ سيما ي مىظش شُشي بشسذ (وماَا)طشح جذاسٌ َا -4

 دس خصَص تغييش ماسبشي اهالك ضلع غشبي خياباى 23/6/93 هَسخ 5115/00/2/93ًاهِ شواسُ : 2بٌذ 

 .هتشي تاجَك اص هسنًَي بِ هختلط هطشح شذ30

 ي 2/4/94بشابش وظش مميتٍ فىي ي با عىايت بٍ مصًبٍ شًساي تشافيل شُشستان ماليش مًسخ : مصًبٍ

با تغييش ماسبشي امالك مسنًوي ظلع غشبي (مشايس طشح تًاومىذساصي )استعالم مُىذسيه مشايس مادشُش

ظمىا .خيابان تاجًك حذفاصل خيابان اوقالب تا چُاسساٌ وصيشي بٍ عمق يل پالك بٍ مختلط مًافقت گشديذ

مليٍ مسائل حقًقي بٍ عُذٌ شُشداسي .مقشسگشديذ مليٍ ماسبشي َاي عمًمي بشابش طشح تفصيلي حفظ گشدد

 .مابقي مًاسد بشابش ظًابط ي مقشسات طشح تفصيلي مصًب اقذام گشدد. مي باشذ

 شْشداسي هاليشدس خصَص خط پشٍطُ پيشٌْادي خياباى 30/6/94 هَسخ 3896/00/2/94ًاهِ شواسُ : 3بٌذ 

 .هطشح شذ(هتش 30 هتش بِ 26افضايش عشض هعبش اص  )خبش ًگاس

 متش بٍ 26بشابش وظش مميتٍ فىي با خط پشيطٌ پيشىُادي شُشداسي مبىي بش افضايش عشض معبش اص : مصًبٍ

 . مليٍ مسائل حقًقي بٍ عُذٌ شُشداسي مي باشذ. متش مًافقت گشديذ30
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 هَسخ 17120 استاًذاسي ّوذاى دس خصَص ًاهِ شواسُ 21/2/94 هَسخ 9715/371/41/95ًاهِ شواسُ : 4بٌذ 

 ششمت سْاهي بشق هٌطقِ اي باختش هبٌي بش حزف پاسميٌگ جْت احذاث پست بشق ٍاقع دس بلَاس هلت 13/5/94

 . شْش هاليش هطشح شذ

 .بشابش وظش مميتٍ فىي مقشس گشديذ تاميه پاسميىگ دس محًطٍ بٍ صًست سيباص صًست پزيشد: مصًبٍ

 شْشداسي هاليش دس خصَص خط پشٍطُ پيشٌْادي مَچِ 12/93 10 هَسخ 9449/00/2/93ًاهِ شواسُ : 5بٌذ 

 . هتشي هطْشي هطشح شذ32پيام ٍاقع دس بلَاس 

بشابش وظش مميتٍ فىي با خط پشيطٌ پيشىُادي شُشداسي دس خصًص مًچٍ پيام با سعايت تعشيط : مصًبٍ

 .مليٍ مسائل حقًقي بٍ عُذٌ شُشداسي مي باشذ. مسايي اص طشفيه مًافقت گشديذ

 شْشداسي هاليش دس خصَص تقاضاي اقاي بْضادي ٍ ششما 9/3/94 هَسخ 1445/00/2/94ًاهِ شواسُ  : 6بٌذ 

هبٌي بش تبذيل طبقِ ّونف بِ هسنًَي ٍ تاهيي ماهل پاسميٌگ دس صيشصهيي ٍ ماّش يل طبقِ ٍاقع دس خياباى 

 . هطشح شذ2/1553عاشَسا مَچِ شْيذ ماظوي بِ پالك ثبتي 

 تبذيل طبقٍ َمنف بٍ مسنًوي ي تاميه مامل پاسميىگ دس صيضميه ي ماَش بشابش وظش مميتٍ فىي با: مصًبٍ

مابقي مًاسد بشابشظًابط ي مقشسات .(صشفا سٍ طبقٍ مسنًوي َمنف ،ايل ي ديم ).يل طبقٍ مًافقت گشديذ

. طشح تفصيلي مصًب اقذام گشدد
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  :21/10/93پيشي مصًبٍ مميسيًن مادٌ پىج شُش ماليش مًسخ  *

 شْشداسي هاليش دس خصَص تقاضاي ششمت جاهِ دٍص پشديس 10/4/93 هَسخ 2897/00/2/93ًاهِ شواسُ -

هبٌي بش تغييش ماسبشي هلل اص تجاسي خذهاتي بِ تجاسي ٍ هسنًَي ٍ تاييذ طشح تفنيني ٍاقع دس شْشك 

 . هتش هشبع هطشح شذ10351ٍليعصش بِ هساحت 

 10351بشابش وظشيٍ مميتٍ فىي با تغييش ماسبشي اصتجاسي خذماتي بٍ تجاسي ي مسنًوي بٍ مساحت : مصًبٍ

 3585 متش مشبع ي مساحت تجاسي مسنًوي 4981مساحت مسنًوي )متش مشبع بشابش طشح تفنيني پيًست 

 .با سعايت جميع ظًابط ي مقشسات طشح مصًب مًافقت گشديذ (متش مشبع 

 2تًظيح ايىنٍ طشح تفنيني بٍ تاييذ مُىذس شُشساص ي ساصمان وظام مُىذسي سسيذٌ است ي بشابش بىذ

  7/7/94 مًسخ 45597/001/41/95بٍ شماسٌ  (تصًيش پيًست) ابالغي استاوذاسي َمذان 5/7/94صًستجلسٍ 

 .  اقذام گشدد21/10/93مقشس گشديذ بشابش طشح تفنيني مًسد تاييذ مميسيًن مادٌ پىج مًسخ 

 

 

 

 

 


