
 

 

 027 استان همدان  کد اداره کل راه و شهرسازی

 شهر اسدآباد (ماده پنج  )صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

17/5/95 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 16/5/95 مورخ 22073
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 : دستور کار جلسه 

 

.  استانداری همدان ابالغ گردید25/10/95 مورخ 65971/326/41/95مصوبات برابر نامه شماره 
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
:   مدعًيه بدين حق راي 

:   استاودار 

 

 

رئيس سازمان ميراث فرهىگي 

:  يگردشگري  

 :   رئيس سازمان جهاد كشايرزي 

:  معايوت عمراوي استاودار 

 

 

:   شهردار شهر  

 

:    ومايىدٌ مهىدسيه مشاير 

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسازي

 

يت شهرسازي ي معماري ادارٌ كل مدير: رئيس شًراي شهر 

 :راٌ ي شهرسازي

 

 
 

 جلسِ کویسیَى هادُ پٌج طشح تفصیلی ضْش اسذآباد 16/5/95 هَسخ 22073پیشٍ دعَتٌاهِ ضواسُ 

 دس هحل دفتش هعاًٍت اهَس عوشاًی استاًذاسی ّوذاى تطکیل ٍ هَاسد ریل اتخار تصوین  17/5/95هَسخ 

 :گشدیذ

 ضْشداسی اسذآباد دس خصَظ تقاضای تغییش کاسبشی 21/2/95 هَسخ 580/01/2/95ًاهِ ضواسُ  : 1بٌذ 

 ٍ 603 الی 14/13/1/598 چْاسساُ سسالت بِ پالک ثبتی –اص هسکًَی بِ تجاسی ٍاقع دس خیاباى فشٌّگ 

.  هتشهشبع هطشح ضذ237 ٍ 241 بِ هساحت 603 الی 13/1/598

با تغییش کاسبشی اص هسکًَی بِ تجاسی با سعایت پیص فضا ٍ استفاع بشابش ضَابط ٍ سعایت ضَابط : هصَبِ 

 ) هتشهشبع هَافقت ضذ 237 ٍ 241دسصذ بِ هساحت تجویعی 100هیشاث فشٌّگی ٍ گشدضگشی ٍ تشاکن 

 755 هتشی با پالک ثبتی 100ّوچٌیي هقشس ضذ هالک پاسکیٌگی بِ ضعاع . ( هتشهشبع 478جوعا بِ هساحت 

. هسائل حقَقی بِ عْذُ ضْشداسی هی باضذ. اصلی تاهیي ٍ دس اختیاس ضْشداسی قشاس دّذ

 هذیشیت اهالک ٍ حقَقی اداسُ کل ساُ ٍ ضْشساصی هبٌی بش 9/4/94 هَسخ 16558/94ًاهِ ضواسُ  : 2بٌذ

 هتشهشبع ٍاقع دس ضْشک 7000تقاضای تغییش کاسبشی اص آهَصش عالی بِ آهَصضی بِ هساحت حذٍد 

. هطشح ضذ (سُ)یادگاس اهام 

 داًطگاُ سیذ جوال الذیي اسذآبادی هبٌی بش 1/10/94ظ هَسخ /1998با تَجِ بِ ًاهِ ضواسُ : هصَبِ 

 اداسُ آهَصش ٍ پشٍسش 26/5/95 هَسخ 707/11966/5500عذم ًیاص بِ پالک هزکَس ٍ ًاهِ ضواسُ 

 هتشهشبع هَافقت 7000استاى ّوذاى با تقاضای تغییش کاسبشی اص آهَصش عالی بِ آهَصضی بِ هساحت 

 . ضذ
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