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  استانداري همدان ابالغ گرديده است.  22/59/53مورخ  73373/727/74/59برابر 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 :    

 :  شهرسا يدبير كميسيون و مديركل راه و 

 

مدير شهرسا ي و معماري اداره كل  رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 
 

در محه    ماليهت جلسهه ممسسهسوط حهتف تليهسلا همهاده شهن   شه ت         11/50/99مورخ  18981به استناد دعوتنامه شماره 

 محتتم امور عمتانا استانداري همداط تشكس  و موارد ذي  مطتف و اتخاذ تيمسم گتديد: تمعاوندفتت

سهاماط دهها ممتبنهدي ههاي شه ت ماليهت       ش تداري ماليت در خيوص  51/11/90مورخ  2215/55/1/90نامه شماره :  1بند 

 مطتف شد.

 مالير در راستاي ساماند ي كمرب دي  اي شهر 21/50/69پيرو مصوبه كميته   ي مورخ موضوع مطرح و مصوبه: 

طرح ساماند ي كمرب دي  اي ورودي شهر مالير شامل محور اي مالير  مدان، مالير اراک و ماليير بروجيرد ط يق    

كه به امضاء اعضاي حاضر در جلسه كميسيون ماده پ ج طرح تفصيلي رسيده، تصويب  )طرح پيش هادي پيوست(

 شد كليه مسائل حقوقي به عهده شهرداري مالير مي باشد.

حهتف شسشهن اد شه تداري در خيهوص مو هه      مبنا بهت  ش تداري ماليت  15/11/90مورخ  2998/551/90نامه شماره :  1 بند

 شد. مطتفخساباط ولا بخشا مو ه واليت واقع در واليت 

پیشنهادی شهرداری موافقت گردید  دد یها ا دت ه یدا م دا        طرح با ط ق نظر كميته   ي موضوع مطرح و مصوبه: 

پیو دت  كميته   يي   امضاء شده توسط اعضايپیشنهادی طرح توضیح اینکا (اری مالیر ما داش .حقوقا دا عه ه شهرد

 .)ما داش 

 تثبست گهرر  درخيوصحتف شسشن اد ش تداري مبنا بت  ماليتش تداري  13/11/90مورخ  2330/55/1/90نامه شماره :  3بند 

 مطتف شد. خساباط خلباط مو ه ارمسدهواقع در  موجودوضع وضع موجود بتابت 

پیشنهادی شهرداری موافقت گردید  دد یها ا دت ه یدا م دا        طرح با ط ق نظر كميته   ي موضوع مطرح و مصوبه: 

پیو دت  كميته   يي   امضاء شده توسط اعضايپیشنهادی طرح توضیح اینکا (حقوقا دا عه ه شهرداری مالیر ما داش .

 .)ما داش 
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مدير شهرسا ي و معماري اداره كل  رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 
 

ش تداري در خيهوص مو هه    يحتف شسشن ادمبنا بت ش تداري ماليت  11/53/99مورخ  1515/55/1/99: نامه شماره  3بند 

 شد. مطتفمو ه ابوتتابا  ،خساباط ش سد حلوعاواقع در  ابوتتابا

 امضاء شده توسط اعضاي )درادر نقشا پیو ت(پیشنهادی شهرداری موافقت گردی  طرح مصوبه: موضوع مطرح و با 

 حقوقا دا عه ه شهرداری مالیر ما داش .د یها ا ت ه یا م ا    ،كميته   ي

 مجتبا حمزه علا و شتماآقاياط ش تداري ماليت در خيوص تقاضاي  12/11/90مورخ  2095/55/1/90: نامه شماره  0بند 

واقع  1/1933 شالک ثبتابا ههمكف تجاري  و هزيت زمسن و حبقه اول انباري تجاري  اخر مجوز ساختمانا به صورت مبنا بت 

 مطتف شد.فختيه مو ه توملا روبه شارک  متاط باط خسادر 

موا قت شيد  من يين    21/21/60مورخ  كميته   ي پيش هادي شهرداري ط ق نظرطرح با  موضوع مطرح ومصوبه: 

 كميته   ي( امضاء شده توسط اعضايكليه مسائل حقوقي به عهده شهرداري مالير مي باشد.)طرح پيوست 

 


