
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 همدانصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر

 تاريخ جلسه :

8/7/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 7/7/97مورخ  27718
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 دستور کار جلسه :  

 

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

 مجري ابالغ گردد. هايها و ارگانكميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ر   ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :و مدير كل راه و شهرسا ي دبير كميسيون

 

شهرسيا ي و معمياري اداره كيل    معاونت  رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 

 
 

مورخ  همدانجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  7/7/97مورخ  27718پیرو دعوتنامه شماره 

 و موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: در محل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری همدان تشکیل 8/7/97

 

دان شهرداری فامنین در خصوص طرح موضعی می 26/2/97مورخ  440/01/2/97: نامه شماره  1بند

مترمربع واقع در خیابان امام خمینی )ره( جنب مسجد اعظم  6683وحدت اسالمی شهر فامنین به مساحت 

 مطرح شد.

 30مصوبه : با طرح نهایی پیشنهادی میدان وحدت اسالمی موافقت شد و مقرر شد محور چهارباغ معبر 

کاربری فرهنگی درنظر گرفته متری ولیعصر ادامه پیدا کند در طبقه همکف  18متری تا تقاطع خیابان 

شود به طوری که با لکه فرهنگی طبقه اول ارتباط و دسترسی داشته باشد تامین پارکینگ و دسترسی آن ، 

کاربری ها ، مساحت ، سطح اشغال و ضوابط برابر دفترچه ی ارائه شده می باشد و با توجه به اینکه طرح 

با کل مالکین و پاسخگویی به کلیه  هماهنگیارائه شده لذا  به پیشنهاد شهرداری فامنین و به صورت پهنه ای

مسائل حقوقی و مالکیتی بر عهده شهرداری می باشد همچنین جزئیات طرح در جلسه کمیته فنی بررسی 

 گردد.

 

 

  


