
 

 

 027 استان همدان  کد اداره کل راه و شهرسازی

 صالح آبادشهر  (ماده پنج  )صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاريخ جلسه 

9/8/95 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 

 8/8/95  مورخ 35930
 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

 

 

 

 95 شهش صالح آباد دس سال 5 جلسه کویسیوى طشح تفصیلی هاده 8/8/1395  هوسخ 35930پیشو دعوتناهه شواسه 

 .  دس هحل دفتش هعاونت اهوس عوشانی استانذاسی هوذاى تشکیل و هواسد ریل هطشح و اتخار تصوین گشدیذ9/8/95هوسخ 

 شهشداسی صالح آباد هبنی بش تغییش کاسبشی اص فضای سبض به تجاسی و جابجایی کاسبشی 23/10/93 هوسخ 5516ناهه شواسه   : 1بنذ 
 .واقع دس بش بلواس اهام علی هطشح شذ پزیشایی به بش بلواس اهام علی-جهانگشدی

 1019بزابز طزح پيشىُادي شُزداري با احداث ياحد َاي تجاري بٍ مساحت مًضًع مطزح ي : مصًبٍ 

 متزي مًافقت 60 متزمزبع در بز بلًار 1200پذيزايي بٍ مساحت -متزمزبع ي جابجايي كاربزي جُاوگزدي

 (بزابز وقشٍ پيًست). گزديد
 شهشداسی صالح آباد، هبنی بش تغییش کاسبشی جهانگشدی و پزیشایی به تجاسی بلواس الغذیش، 23/8/94 هوسخ 3995ناهه شواسه  : 2بنذ 

. واقع دس بلواس الغذیش هطشح شذ

 متزي بٍ مساحت 50مًضًع مطزح ي با تغييز كاربزي اس جُاوگزدي بٍ تجاري در بز بلًار : مصًبٍ 

- 11704متزمزبع ي با تًجٍ بٍ عدم وياس ساسمان ميزاث فزَىگي صىايع دستي ي گزدشگزي بٍ شمارٌ 1200

 (پيًست) صًرتجلسٍ 3كاربزي جُاوگزدي جايگشيه بزابز بىد ). مًافقت گزديد2/2/95 مًرخ 146/952

 (.تاميه گزديدٌ است
 شهشداسی صالح آباد هبنی بش تغییش کاسبشی اص هسکونی به تجاسی و حزف پاسکینگ واقع دس 16/3/95 هوسخ 1236ناهه شواسه  : 3بنذ 

. خیاباى شهیذ سجائی هطشح شذ

 متزمزبع ي حذف پاركيىگ 91/32مًضًع مطزح ي با تغييز كاربزي اس مسكًوي بٍ تجاري بٍ مساحت : مصًبٍ 

. مًافقت شد
 


