
 

 

 استان همدان   اداره كل راه و شهرسازي 

 فيروزانشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي 
 

 فرم شماره دو شماره صورتجلسه

 
 :اوراق پيوست

        :تاريخ جلسه 

30/30/59 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 
 20/20/94 مورخ 75943

 :خاتمه جلسهساعت شروع و  :نام مهندسين مشاور تهيه كننده طرح تاريخ بررسي نهايي در كميته كار

 هاي موردي بررسي پرونده: دستور كار جلسه 
 

 

 .استانداري ابالغ گرديده است 7/2/33مورخ  7394/923/74/39طي نامه شماره 
 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 

 :  دبير كميسيون و مديركل راه و شهرسا ي
 

مدير شهرسا ي و معماري اداره كل  :رئيس شوراي شهر 
 :راه و شهرسا ي

 
 

در محل  فيروزانشهر ( ماده پنج)جلسه كميسيون طرح تفصيلي  20/20/94مورخ  75943به استناد دعوتنامه شماره 
 :محترم امور عمراني استانداري همدان تشكيل و موارد ذيل مطرح و اتخاذ تصميم گرديدمعاون دفتر
بلوار امام واقع در  متر 12به  10كاهش عرض معبر از  مبني بر فيروزانشهرداري  94/25/24مورخ  1663نامه شماره  : 1بند 

 .مطرح شد محله چهاردولي –حسين 

رعایت کلیه مسائل  .متر با توجه به پروانه های صادره توسط شهرداری موافقت گردید 21متر به  21کاهش عرض از با : مصوبه

 .حقوقی به عهده شهرداری است
به پالک ثبتي  به تجاري( حمام)تغيير كاربري از درماني مبني بر  فيروزانشهرداري  24/25/94مورخ  1665نامه شماره :  0بند 

 .  مطرح شد ابتداي خيابان ايثارگران –بلوار انقالب واقع در  1611/02

مربع و با توجه به نامه شماره متر  01/843به تجاری به مساحت ( حمام قدیمی)ی درمانتغییر کاربری از با : مصوبه

 .شبکه بهداشت و درمان مبنی بر عدم نیاز به پالک موصوف موافقت گردید 10/14/50پ  مورخ /1181/42/21
تغيير كاربري مبني بر  خدايار خزاييآقاي در خصوص تقاضاي  فيروزانشهرداري  26/25/94مورخ  1604نامه شماره :  7بند 

  . مطرح شد بعد از سالن ورزشي شهيد مرادي -بلوار شهداواقع در  147/19/16به پالک ثبتي  از صنعتي به پاركينگ

مورخ  امور زیربنایی و شهرسازی  کارگروه با توجه به مصوبه پارکینگ   صنایع و کارگاهی به  تغییر کاربری ازبا : مصوبه

موافقت ( مجوز دیوار کشی) فیروزان شهرداری  22/10/35  مورخ  10/110-1080  نامه شماره  و  81/14/35

 (متر مربع 8811مساحت .)گردید

 .موافقت گردید ( 81/14/35با ابقای مصوبه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مورخ )

 
 
 
 


