
 

 

 027مدان  کد استان ه اداره کل راه و شهرسازی

 تويسرکانر يون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهصورتجلسه کميس

 تاريخ جلسه :

15/7/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 14/7/97مورخ 28811
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

انوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به مصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل ق

 هاي مجري ابالغ گردد.ها و ارگانسازمان
 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 :  

 عمراني استاندار :  معاونت

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

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

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

نت امور در محل دفتر معاو 15/7/97 مورخ  تويسرکانشهر  (5ماده ) طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 14/7/97 مورخ28811پیرو دعوتنامه شماره احتراما 
 اتخاذ تصمیم گرديد.و موارد ذيل مطرح تشکیل و عمرانی استانداری همدان 

 
ت حبه مسا جاده شاهزيدواقع در  مسکونیبه  آموزش عالیتغییر کاربری از  بر مبنی ، رکانتويسشهرداری  16/7/96 ورخم  4907/24/2/96 نامه شماره : 1بند 

 شد مطرح 1/1649متر مربع پالك ثبتی  1775
 

متر مربع از ملك در تعريض واقع گرديده و همچنين به دليل قرارگيري در مجاورت  1175با توجه به اينكه مطرح و  موضوع مصوبه :

با  )كه آن نيز داراي تغيير كاربري از آموزش عالي به مسكوني مي باشد(ي آقاي صدر در مجاورت ملك مذكور بافت مسكوني و تفكيك

دانشگاه ازاد اسالمي و نامه  2/3/96مورخ  1140تغيير كاربري از آموزش عالي به مسكوني موافقت شد با توجه به نامه شماره 

  ر مبني بر عدم نياز ملك مذكور.دانشگاه پيام نو 2/4/96مورخ  1315/6/7/382شماره 
 

 
 شد مطرحطبق طرح پیشنهادی  خیابان مدرس واقع در  مسیر کوچه مبنی بر تغییر   تويسرکان شهرداری 26/9/96 مورخ 6622/01/2/96: نامه شماره  2بند 

 

ضلع جنوبي ملك آقاي عظيمي نژاد و سركار خانم بياتي بر اساس خط پروژه پيشنهادي  معبر مقرر شد مصوبه : موضوع مطرح و

متر اجرا گردد و با اصالح خط پروژه با موارد فوق  4دور برگردان واقع در ضلع شرقي به ميزان  معبر شهرداري اصالح و عرض ابتداي

 موافقت شد. 

 

 
 


