
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 صالح آبادصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

9/8/95 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 8/8/95 مورخ  53953
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

راي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به مصوبات صرفاً ب

 هاي مجري ابالغ گردد. ها و ارگان سازمان
 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:

 

 

 

 95وز سرره   صرره آ ادررهوهرر س  5هررهو   طررست ایلرریل  جلسررا یویسررینى 8/8/1395 هررنز   35930 پیررسد وتنامههررا هرروهز 

 ااخهذ الوین گسوید.د وز هحل وفتس هعهدنت اهنز توسان  استهندازی هوداى اشکیل د هنازو ذیل هطست   9/8/95هنز  

اش فضهی سبص دا اجهزی د جهدجرهی  یرهزدسی   هبم  دس اغییس یهزدسی  صه آ ادهوه سوازی  23/10/93هنز   5516: نهها هوهز    1دمد 
 هطست هد. دس دلناز اههم تل داقع وز  پریسای  دا دس دلناز اههم تل -ج هنگسوی

 1011بزابز طزح پيشنهادي شهزداري با احداث واحد هااي جاااري باه متااح      موضوع مطزح و  مصوبه :

متازي مواقتا     60متزمزبع در بز بلاوار   1200زايي به متاح  پذي-متزمزبع و جاباايي كاربزي جهانگزدي

 گزديد. )بزابز نتشه پيوس (
، اغییس یهزدسی ج هنگسوی د پریسای  دا اجرهزی دلرناز ا غردیس   هبم  دس  ،صه آ ادهوه سوازی  23/8/94هنز   3995 : نهها هوهز  2دمد 

 هطست هد. دلناز ا غدیسداقع وز 

متازي باه متااح      50در باز بلاوار   يز كااربزي اس جهاانگزدي باه جاااري     با جغي موضوع مطزح و مصوبه :

 -11704متزمزبع و با جوجه به عدم نياس ساسمان ميزاث قزهنگي صنايع دستي و گزدشگزي به شااار   1200

صورجالتاه )پيوسا (    3مواقت  گزديد.)كاربزي جهانگزدي جايگشين بزاباز بناد    2/2/15مورخ  146/152

 جامين گزديد  اس .(
داقع وز  هسکنن  دا اجهزی د حرف پهزییمگهبم  دس اغییس یهزدسی اش  صه آ ادهوه سوازی  16/3/95هنز   1236 : نهها هوهز  3دمد 

 هطست هد. خیهدهى ه ید زجهئ 

متزمزبع و حذف پاركينا    11/32جغييز كاربزي اس متكوني به جااري به متاح  با : موضوع مطزح و  مصوبه

 مواقت  شد.
 


