
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 فامنينشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

31/31/69 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 24/24/98مورخ  26484
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 : تور کار جلسه دس

 

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

 .هاي مجري ابالغ گردد ها و ارگان كميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 :  مدعوين بدون حق راي 

 :  استاندار 

 

 

سيياامان ميييراه گر   ييي   رئييي 

 : وگردش ري  

  :  رئي  ساامان جهاد كشاوراي 

 : معاونت عمراني استاندار 

 

 

 :  شهردار شهر  

 

 :   نماي ده مه دسين مشاور 

 :و مدير كل راه و شهرسااي دبير كميسيون

 

يت شهرسيااي و معمياري اداره كيل    مدير :رئي  شوراي شهر 

 :راه و شهرسااي

 

 
 

 فامنینجلسه کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر  24/24/98مورخ  26484پیرو دعوتنامه شماره 

و موارد ذیل اتخاذ  در محل دفتر معاونت امور عمرانی استانداری همدان تشکیل 21/24/98مورخ 

 :تصمیم گردید

 

اصالح خصوص در  اداره کل فنی و اجرایی مدیریت 24/9/98مورخ  12529/98نامه شماره :  2بند 

 .مطرح شد  (ساختمان فرمانداری فامنین) محدوده سایت اداری فامنین

با توجه به الزام سازمان آتش نشانی جهت عبور ماشین آالت آتش نشانی و موضوع مطرح و : مصوبه 

امکان گردش آنها در محوطه و دور ساختمان فرمانداری با اصالح کروکی پیوست که به تائید اعضا کمیته 

صورتجلسه کمیسیون  2قابل ذکر است طرح سایت مذکور برابر بند  .رسیده است موافقت گردید فنی

 .به تصویب رسیده است 22/5/98طرح تفصیلی شهر فامنین مورخ 

تغییر دو بند از در خصوص  فامنینشهرداری  21/21/98مورخ  4169/12/4/98نامه شماره :  4بند 

 .مطرح شد ضوابط طرح تفصیلی

موضوع بررسی مسائل طرح تفصیلی فامنین بررسی و مطرح گردید و مقرر شد موارد ذیل در : مصوبه 

 :ضوابط و مقررات طرح تفصیلی اصالح گردد

به شرط داشتن سابقه )ضوابط کاربری های تجاری و خدماتی پاراگراف  4-4در قسمت و بند  -2

 .حذف می گردد(نوسازی و تائید صنف مربوطه

 .خیابان شریعتی و شهیدان نیز اضافه شود 4-4-4-5در قسمت و بند  -4



 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 فامنينشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

31/31/69 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 24/24/98مورخ  26484
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 : تور کار جلسه دس

 

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

 .هاي مجري ابالغ گردد ها و ارگان كميسيون به سازمان
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 :  مدعوين بدون حق راي 

 :  استاندار 

 

 

سيياامان ميييراه گر   ييي   رئييي 

 : وگردش ري  

  :  رئي  ساامان جهاد كشاوراي 

 : معاونت عمراني استاندار 

 

 

 :  شهردار شهر  

 

 :   نماي ده مه دسين مشاور 

 :و مدير كل راه و شهرسااي دبير كميسيون

 

يت شهرسيااي و معمياري اداره كيل    مدير :رئي  شوراي شهر 

 :راه و شهرسااي

 

 
 

 

طرح اصالحی در خصوص  فامنین شهرداری  21/24/98مورخ  4662/12/4/98نامه شماره :  1بند 

 .مطرح شد خیابان شورا پیشنهادی شهرداری واقع در

موضوع تدقیق خط پروژه خیابان شورا مطرح و ضمن بررسی موضوع با طرح پیشنهادی : مصوبه 

پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی برعهده شهرداری . بعد از کاربری آموزشی موافقت شد  شهرداری تا

 (برابر طرح پیوست به امضاء اعضاء رسیده است. )می باشد 

تغییر موقعیت معبر در خصوص  فامنینشهرداری  21/24/98مورخ  4668/12/4/98نامه شماره :  2بند 

 .مطرح شد خیابان شهیدان شرقی و غربی

موضوع مطرح و مقرر شد طرح پیشنهادی برابر توافقات انجام شده و حقوق مکتسبه و طرح : مصوبه 

متری و تدقیق معبر طبق طرح پیشنهادی موافقت شد و  42هادی مصوب قبلی با حفظ عرض معبر 

 .حقوقی بر عهده شهرداری می باشد پاسخگویی به کلیه مسائل

تغییر موقعیت امام در خصوص  فامنینشهرداری  21/21/98خ مور 4194/12/4/98نامه شماره :  5بند 

 .مطرح شد حسین 

با توجه به قرارگیری و تداخل میدان با چاه آب با ( ع)جابجایی طرح میدان امام حسین  موضوع: مصوبه 

موافقت گردید و پاسخگویی به ( که به تائید اعضا کمیته فنی رسیده است ) جابجایی میدان برابر پیوست 

 .یه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می باشدکل

 

  


