
 

 

 027 استان همدان  کد اداره کل راه و شهرسازی

 صالح آبادشهر  (ماده پنج  )صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

3/11/95 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 3/11/95  مورخ  47017
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًردي: دستور کار جلسه 

 

 استانداری همدان ابالغ گردیده است 8/4/96 مورخ 19271/324/41/95با عنایت به 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

 

 

 

 هورخ 95 شهر صالح آباد در سال 5 جلسه کویسیوى طرح تفصیلی هاده 3/11/95  هورخ 47017پیرو دعوتناهه شواره 

 .  در هحل دفتر هعاونت اهور عورانی استانذاری هوذاى تشکیل و هوارد ریل هطرح و اتخار تصوین گردیذ3/11/95

واقع در   شهرداری صالح آباد هبنی بر تغییر کاربری بخشی از حول و نقل و انبار به تجاری10/04/95 هورخ 1865ناهه شواره  : 1بنذ 
 .تقاطع بلوار اهام علی و بلوار الغذیر و در قسوت جنوب شرقی شهر صالح آباد هطرح شذ

بٍ تجاري  ( متر مربع7354بٍ مساحت )مًضًع مطرح ي با تغيير كاربري بخشي از حمل ي وقل ي اوبار : مصًبٍ 

بذيُي .  متري مًافقت گرديذ14 متر مربع برابر ضًابط تجاري ي َمچىيه دسترسي از معبر 3342حذيد 

تًضيح ايىكٍ قطعٍ اي بٍ . است كليٍ مسائل حقًقي مرتبط ي تًافقات مالكيت بٍ عُذٌ شُرداري مي باشذ

 مترمربع 37/2848 مترمربع در يك طبقٍ ي دسترسي از باوذ كىذري ي قطعٍ ديم بٍ مساحت 88/493مساحت 

 3342جمعا بٍ مساحت حذيد ). متري بٍ وام اوتفاضٍ مي باشذ14در يك طبقٍ ي دسترسي از خيابان 

 5887شًراي اسالمي شُر صالح آباد ي وامٍ شمارٌ 95/ 2/11ش مًرخ /412طي وامٍ شمارٌ . )(مترمربع

 شُرداري صالح آباد صًرتجلسات تًافقي با مالكيه تاييذ ي مجذدا مًرد درخًاست قرارگرفتٍ 2/11/95مًرخ 

  (.است
 


