
 

 

 027 استان همدان  کد اداره کل راه و شهرسازی

 صالح آبادشهر  (ماده پنج  )صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

24/12/94 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 22/12/94  مورخ  63625
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًردي: دستور کار جلسه 

 

 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

 

 

 

 شُر صالح آباد در سال 5 ايلیه جلسٍ کمیسیًن طرح تفصیلی مادٌ 22/12/94  مًرخ 63625پیري دعًتىامٍ شمارٌ 

  در محل دفتر معايوت امًر عمراوی استاوذاری َمذان تشکیل ي مًارد ریل مطرح ي اتخار تصمیم 24/12/94 مًرخ 94
 .گردیذ

 درصذ 100 متر مربع تراکم 100 شُرداری صالح آباد مبىی بر سطح اشغال زمیىُای کمتر از 29/02/94 مًرخ 758وامٍ شمارٌ  : 1بىذ 
 . درصذ مطرح گردیذ75 متر مربع تراکم 160ي کمتر از 

متر مربع هرکدام که بیشتر باشد و بارعایت حقوق 100 درصد یا 60مقرر گردیدسطح اشغال حداکثر : مصوبه 

بدیهی است .  درصد موافقت گردید 100 متر مربع سطح اشغال 100همسایگی و همچنین زمینهای کمتر از 

. کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری است
 متری مطرح 8 متری طرح تفصیلی بٍ 6 شُرداری صالح آباد مبىی برتغییر کلیٍ معابر 29/02/94 مًرخ 758وامٍ شمارٌ  : 2بىذ 

. گردیذ

 متری ارتقاء یابد و لیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری می 8 متری به 6مقرر گردیدکلیه معابر : مصوبه 

. باشد
 شُرداری صالح آباد ياقع در خیابا ن شُرداری ،خیابان کارمىذ مبىی برتغییر کاربری از 30/02/93مًرخ 1062وامٍ شمارٌ  : 2بىذ  

 متر مربع مطرح گردیذ 1010مسکًوی بٍ فضای سبس بٍ مساحت 

مقرر گردیدبا تغییر کاربری از فضای مسکونی به فضای سبس موافقت گردید با توجه به اینکه مالک : مصوبه 

 متر 1010توضیح فضای سبس  )شهرداری می باشد بدیهی است مسائل حقوقی به عهده شهرداری است 

 (.مربع می باشد
 

 

 

 

 

   استانداری همدان ابالغ گردیده است25/10/95 مورخ 65793/321/41/95با عنایت به نامه شماره                 
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