
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

8/05/96 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 8/05/96 مورخ  15776
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 41/7/4653مورخ  44444/643/44/59برابر 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

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

دس هحل دفتش هعاًٍت اهَس عوشاًی   8/05/96 هَسخ  96ضْش ّوذاى دس سال  5هادُ  طشح تفصیلی جلسِ کویسیَى 8/05/96 هَسخ 16775پیشٍ دعَتٌاهِ ضواسُ 
 تصوین گشدیذ.اتخار ٍ استاًذاسی ّوذاى تطکیل ٍ هَاسد ریل هطشح 

سٌگی ، دباغخاًِ،  شٍاقع دس ضی،هشبعهتش76/222 با هساحت  3139/120/9 ثبتی دس خصَظ پالک ضْشداسی ّوذاى 13/07/95 هَسخَ 8686ًاهِ ضواسُ : 1بٌذ 
تاهیي یک ٍاحذ پاسکیٌگ هسکًَی بِ عذم  -هتش هشبع  75/153احذاث یک طبقِ هاصاد بش ضَابط ضْشساصی با هساحت  -دسخَاست هبٌی بش ٍ  هتشی ستایص 18

 هطشح ضذ.هتش هشبع  28/10طبقِ بِ هساحت  ّشگستشش بٌا دس -هتش هشبع  25هساحت 

متزی با احذاث یک طبقٍ ماساد  24 رمؼبزبا ػىایت بٍ تائیذیٍ استحکام بىا تًسط وظام مُىذسی ي قزار گزفته در جًامطزح ي  مصًبٍ :

ػمل  مقزرات( طبقٍ مًافقت گزدیذ. ضمىاً سایز مًارد مطابق ضًابط ي6.5کالً در )  متز مزبغ 75/153بز ضًابط شُزساسی با مساحت 

 است مسائل حقًقی بز ػُذٌ شُزداری می باشذ. گزدد بذیُی
 12اص ضَابط استفاعی هعبش هتشی ضْیذ غفاسی هبٌی بش دسخَاست استفادُ  12ٍاقع دس هیذاى هفتح ،  ضْشداسی ّوذاى 4/12/95هَسخ  14241: ًاهِ ضواسُ  2بٌذ 

 هطشح ضذ. هتشی جْت کاسبشیْای هختلط هجاٍس بلَاس هفتح
ساسمان میزاث فزَىگی صىایغ دستی ي گزدشگزی با  3/8/95مًرخ  146/952-6954تًجٍ بٍ وامٍ شمارٌ مطزح ي با مصًبٍ : 

 .مًافقت گزدیذ (متز ) پاوشدٌمتز 15ارتفاع بىای حذاکثز 

تغییش  –ٍاقع دس هحلِ حاجی ، کَچِ ضْیذ غفاسی  هبٌی بش دس خَاست  939ضْشداسی ّوذاى دس خصَظ پالک ثبتی 17/02/96هَسخ 1709: ًاهِ ضواسُ  3بٌذ 
 .احذاث بٌا با سطح اضغال صذ دس صذ هطشح ضذ –کاسبشی اص هختلط بِ فشٌّگی هزّبی 

ساسمان میزاث فزَىگی با تغییز کاربزی اس مختلط بٍ  3/8/95مًرخ  146/952-6954با ػىایت بٍ وامٍ شمارٌ مطزح ي مصًبٍ : 

 بق ضًابط ي مقزرات ػمل گزدد.اطم در صذ در سیز سمیه مًافقت گزدیذ ضمىاً سایز مًارد 100مذَبی با سطح اشغال 

 

 

 

 

 

 

 


