
 

 

 720ن  کد استان همدا اداره کل راه و شهرسازی

 تویسرکانشهر صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( 

 تاریخ جلسه :

62/01/59 

 شماره و تاریخ دعوتنامه :

 57/01/47مورخ   97854
 تاریخ بررسي نهایي در کميته کار

 دستور کار جلسه :  

 

دم مغايرت، با امضاي رئيس محترم مصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت ع

 هاي مجري ابالغ گردد. ها و ارگان كميسيون به سازمان
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ر ى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 : معايوت عمراوي استاودار 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي دبير كميسيًن

 

يت شهرسيا ي ي معمياري ادارٌ كيل    مدير رئيس شًراي شهر :

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 
 

 تَیسشکاىجلسِ کویسیَى هادُ پٌج طشح تفصیلی شْش  25/10/95هَسخ  45879پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ 

ٍ هَاسد ریل اتخار تصوین  دس هحل دفتش هعاًٍت اهَس عوشاًی استاًذاسی ّوذاى تشکیل26/10/95هَسخ 

 گشدیذ:

ضای احذاث شْشداسی تَیسشکاى دس خصَص تقا 9/12/94هَسخ  7663/01/2/94ًاهِ شواسُ :  1بٌذ 

%سطح اشغال ٍاقع دس خیاباى باٌّش ًبش خیاباى ٍالیت 100هسکًَی ٍ اداسی با  –ساختواى بصَست تجاسی 

 هطشح شذ. 62/883بِ پالک ثبتی 

هیشاث فشٌّگی تَیسشکاى هَضَع هطشح  13/9/95هَسخ  23/146-866هصَبِ : با عٌایت بِ ًاهِ شواسُ 

% سطح 70یي پاسکیٌگ ٍ طبقِ ّوکف با کاسبشی تجاسی با % سطح اشغال دس صیشصهیي جْت تاه80ٍ با 

% سطح اشغال بِ صَست کاسبشی تجاسی ، خذهاتی ٍ اًتفاعی 70اشغال ٍ طبقات اٍل ، دٍم ٍ سَم با 

 هششٍط بِ عذم اششافیت بِ پالک ضلع شوالی ٍ تاهیي کاهل پاسکیٌگ هَافقت گشدیذ.

ٍ حقَقی اداسُ کل ساُ ٍ شْشساصی دس خصَص اهالک  6/8/95هَسخ  35741/95: ًاهِ شواسُ 2بٌذ 

فشعی اص  303تقاضای تغییش کاسبشی اص فضای سبض بِ آهَصشی ٍاقع دس بلَاس بْشت صّشابِ پالک ثبتی 

 هتشهشبع هطشح شذ. 5/5663اصلی بِ هساحت  3433

ُ ّای هصَبِ : هَضَع هطشح ٍ با عٌایت بِ تعْذ دٍلت هبٌی بش تاهیي ٍ ٍاگزاسی صهیي جْت ساخت حَص

دس سشاسش کشَس ٍ با تَجِ بِ عذم ٍجَد صهیي هٌاسب دس شْش تَیسشکاى ٍ با عٌایت بِ بایش بَدى علویِ 

هحذٍدُ ٍ عذم اهکاى احیا ) بش اساس ٍضع هَجَد ( با تغییش کاسبشی اص فضای سبض بِ آهَصشی جْت 

 ساخت حَصُ علویِ هَافقت شذ.
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شْشداسی تَیسشکاى دس خصَص تقاضای تغییش  15/4/94هَسخ  2581/24/2/94: ًاهِ شواسُ 3بٌذ 

 هطشح شذ. 4609کاسبشی اص فضای سبض هحلِ ای بِ هسکًَی ٍاقع دس بلَاس بْشتی بِ پالک ثبتی 

 هصَبِ : هَضَع هطشح ٍ با تغییش کاسبشی اص فضای سبض هحلِ ای بِ هسکًَی هخالفت گشدیذ.
 

  


