
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 سامن( شهر  صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج

 تاريخ جلسه :

31/31/69 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 31/31/69 مورخ   26484
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري ابالغ گرديده است. 28/59/7931مورخ  91873/929/17/39برابر نامه شماره 

 
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي

 
 مدعوين بدون حق راي :  

 استاندار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ره  ييي  

 وگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاور ي :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ين مشاور :    نماي ده مه دس

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

يت شهرسيا ي و معمياري اداره كيل    مدير رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

در محل   31/32/69 مورخ  سامن شهر (5ماده ) طرح تفصيلي جلسه کميسيون 31/31/69 مورخ   26484پيرو دعوتنامه شماره احتراما 

 اتخاذ تصميم گرديد.و موارد ذيل مطرح  تشکيل و نت امور عمراني استانداری همداندفتر معاو

خيابان  در واقع ، اصالح کوچه شهيد عبدالکريمي  بر مبني ، سامن  شهرداری 70/71/3169مورخ    535/73/2/69 شماره نامه  : 1ب د 

 مطرح شد. ، کوچه شهيد عبدالکريمي ، تختي

 )طبق طرح پیوست(.موضوع مطرح و با توجه به شیب زیاد زمین و عدم اجرایی بودن ، با موضوع موافقت شد : مصوبه

 شهرداری می باشد. بدیهی است پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده

، مبني بر تغيير کاربری از آموزشي به مسکوني به مساحت  سامنشهرداری    70/71/69مورخ    539/73/2/69نامه شماره   : 2ب د 

 متر مربع ، واقع در کوی قائم مطرح شد. 2077

سرانه های طرح تفصیلی باموضوع  عنایت به عدم معرفی زمین جایگزین به منظور برهم نخوردن سطح وموضوع مطرح و با مصوبه :

 مخالفت شد.

محله ، واقع در  تغيير و تقليل عرض کوچه شهيد فعلي، مبني بر  سامن شهرداری 70/71/69مورخ   533/73/2/69نامه شماره   : 3ب د 

 مطرح شد. کوچه شهيد فعلي ، نو

 موافقت شدمتری  8ه در کوچه شهید فعلی به کوچه موضوع مطرح و با درخواست شهرداری مبنی بر تغییر و اصالح میدانچ مصوبه :

لذا پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی   ( ضمنا با توجه به اینکه خط پروژه پیشنهادی توسط شهرداری ارائه شده)برابر طرح پیوست

 احتمالی به عهده شهرداری می باشد.
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از فضای سبز و تاسيسات به مجتمع   تغيير کاربریبني بر م،  نسامشهرداری    70/71/69مورخ    530/73/2/69نامه شماره :  4ب د 

 مطرح شد.ضلع غربي ميدان الغدير ، واقع در  ،  تجاری مذهبي )طرح سايت ميدان الغدير(

سطح اشغال برای تجاری و مسجد و  %51بررسی و با موضوع میدان الغدیر( سایت مطرح و با طرح پیشنهادی شهرداری ) مصوبه :

ترسی پیاده از میدان الغدیر موافقت شد. پاسخگویی به کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداری و طرح پیشنهادی عدم دس

 ارائه شده در قالب پهنه می باشد.

، مطرح  کوی قائم، واقع در  ابقاء کاربری مسکوني، مبني بر  سامنشهرداری   22/76/69مورخ   1975/73/2/69نامه شماره :  5ب د 

 د.ش

متر مربع بر اساس طرح جامع و با عنایت به اینکه پروانه  0822به مساحت  موضوع مطرح و با ابقاء کاربری مسکونی مصوبه :

 ساختمانی توسط شهرداری صادر شده موافقت گردید.

 


