
 

 

 027 استان همدان  کد اداره کل راه و شهرسازی

 شهر تویسرکان (ماده پنج  )صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

 :تاریخ جلسه 

11/11/94 

 :شماره و تاریخ دعوتنامه 

 10/11/94 مورخ 55517
 تاریخ بررسي نهایي در کميته کار

 : دستور کار جلسه 

 

 استانداری همدان ابالغ گردید 25/10/95 مورخ 65777/324/41/95مصوبات برابر نامه شماره 
 محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي

 
:   مدعًيه بدين حق راي 

:   استاودار 

 

 

رئيس سازمان ميراث فرهىگي 

:  يگردشگري  

 :   رئيس سازمان جهاد كشايرزي 

:  معايوت عمراوي استاودار 

 

 

:   شهردار شهر  

 

:    ومايىدٌ مهىدسيه مشاير 

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسازي

 

يت شهرسازي ي معماري ادارٌ كل مدير: رئيس شًراي شهر 

 :راٌ ي شهرسازي

 

 
 

 11/11/94 جلسِ کویسیَى هادُ پٌج طرح تفصیلی شْر تَیسرکاى  هَرخ 10/11/94 هَرخ 55517پیرٍ دعَتٌاهِ شوارُ 

 :در هحل دفتر هعاًٍت هحترم اهَر عوراًی استاًذاری ّوذاى تشکیل ٍ هَارد ریل تخار تصوین گردیذ

هَرد بررسی ٍ با  (1ٍ2ٍ3سطح  ) 17/8/94طرح بْسازی ٍ ًَسازی شْر تَیسرکاى پیرٍ جلسِ کویسیَى هَرخ  : 1بٌذ

برابر طرح پیَست ٍ با رعایت حرائن هیراث فرٌّگی ٍ هحذٍدُ بافت  ). هَرد هَافقت قرار گرفت 4 ٍ 3 ،2 ،1لحاظ هَارد 

 (.ٍ آحار تاریخی هصَب 

 شْرداری تَیسرکاى در خصَص تقاضای تغییر کاربری از فضای سبس 17/8/94 هَرخ 5162/01/2/94ًاهِ شوارُ  : 2بٌذ 

 هترهربع قبل 02/1036 بِ هساحت 1/4626 ٍ 4626 ٍ 3496بِ تجاری هسکًَی ٍاقع در خیاباى حافع غربی بِ پالک حبتی 

 . هترهربع بعذ از تعریض هطرح شذ52/681از تعریض ٍ 

 هترهربع هَافقت شذ هقرر شذ 400بِ هساحت  (تجاری ، هسکًَی  )با تغییر کاربری از فضای سبس بِ هختلط : هصَبِ 

ضوٌا  (در دٍ طبقِ ، یک طبقِ تجاری ٍ یک طبقِ هسکًَی  ). استقرار ساختواى در قسوت قاعذُ هخلج شکل قرار گیرد

.  هاُ بِ دبیرخاًِ ارائِ گردد6شْرداری هی بایست ًسبت بِ تاهیي فضای سبس جایگسیي اقذام ٍ گسارش تولک غرف هذت 

 354تَضیح ایٌکِ هابقی هساحت سبس باقی هاًذُ تَسط شْرداری بِ صَرت فضای سبس شْری احذاث شَد ضوٌا بِ هیساى 

.  هترهربع در تعریض هی باشذ1036هترهربع از 

 
 

  


