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 تاريخ جلسه :
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 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 07/08/96 مورخ  79892
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پريودٌ هاي مًرديدستور کار جلسه : 

 

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

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

 
 مدعًيه بدين حق راي :  

 استاودار :  

 

 

رئيييس سييا مان ميييراگ  رهى ييي  

 يگردش ري  :  

  رئيس سا مان جهاد كشاير ي :  

 وت عمراوي استاودار : معاي

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 ومايىدٌ مهىدسيه مشاير :    

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسا ي

 

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

 راٌ ي شهرسا ي:

 

 

 

ًت اهَس دس هحل دفتش هعاٍ  07/08/96 شْش ّوذاى هَسخ  (5هادُ ) طشح تفظیلی جلسِ کویسیَى 07/08/96 هَسخ 79892پیشٍ دعَتٌاهِ شواسُ احتشاها 
 اتخار تظوین گشدیذ.ٍ هَاسد ریل هطشح  تشکیل ٍ عوشاًی استاًذاسی ّوذاى

  بش هبٌی   هیذاى داًش آهَص شْشک فشٌّگیاى ،ٍاقع دس  ، 3475شواسُ  پالک ثبتی خظَص دس شْشداسی ّوذاى  05/05/94  َسخه  5793  ًاهِ شواسُ : 1بٌذ 
ًسَس ٍ سشٍیس ّای پلِ، آساهساحت اًباسی ٍاحذ ّای تجاسی، سا ُ  -شبع یک ٍاحذ پاسکیٌگ هحاسبِ گشدد  هتش ه 50ّش ٍاحذ تجاسی تا هساحت ّشجْت  -

دسطذ اص پاسکیٌگْای هَسد ًیاص پشٍژُ بِ طَست سٍ باص  25  -  ت تجاسی بِ طَست خالض دس ًظش گشفتِ شَد() هساح بْذاشتی دس هحاسبات پاسکیٌگ لحاظ ًشَد
 ، هطشح شذ. ساس هساحت کشٍکی هلک اًجام گشددهحاسبِ سطح اشغال هجاص بش ا  -  دس حیاط تاهیي شَد 

در حیاط موافقت گزدید و سایز  رد نیاس به صورت روباسواحد پارکینگ مو 5با استقزار مغزح و بزابز نظز کمیته فنی  موضوع مصوبه :

 خواست ها بزابز ضوابظ و مقزرات ػمل گزدد.در
هتشی با تَجِ بِ ٍضع هَجَد، پشٍاًِ  12تثبیت هعبش هبٌی بش  ، بِ دسخَاست آقای سلیواًیاى شْشداسی ّوذاى 02/06/1396هَسخ   7083: ًاهِ شواسُ  2بٌذ 

 هطشح شذ. شکشیِ، خیاباى ًَاب، ٍاقع دس  پالک ّای ٍاقع دس هعبش هزکَسّای طادسُ ٍ اسٌاد هالکیت 

با تثبیت  و بزابز عزح پیوست که به تایید و امضاء اػضای کمیته فنی رسیده است و بزابز نظز کمیته فنیموضوع مغزح و  مصوبه :

متزی با توجه به وضغ موجود، پزوانه های صادره و اسناد مالکیت پالک های واقغ در مؼبز مذکور عبق عزح پیشنهادی  21مؼبز 

 مدیزیت امالک و حقوقی اداره کل موافقت گزدید. بدیهی است مسائل حقوقی به ػهده شهزداری می باشد.

 


