
 

 

 027استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 نهاوندصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 :تاريخ جلسه 

01/07/97 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 01/07/97 مورخ  26693
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

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

 هاي مجري ابالغ گردد.ارگانها و سازمان
 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  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

شهرسا ي و معماري اداره كيل راه   معاون رئيس شوراي شهر :

 و شهرسا ي:

 

 

 

در محل دفتر معاونت امور   1/07/97  در تاریخ 97در سال  نهاوندشهر  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 01/07/97 مورخ 26693پیرو دعوتنامه شماره    
 اتخاذ تصمیم گردید.و عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

 

مبنی  ،خیابان رسالتواقع در ،مربعمتر 259 مساحت  هب 2/3824 ثبتی در خصوص پالک نهاوندشهرداری  11/10/96 مورخ 9944 نامه شماره : 1بند 

 مطرح شد. انتظامی به مسکونی–تغییر کاربری  از اداری درخواست بر 
و   6/10/96مورخ   9036/1012/50001مطرح و با عنایت به استعالم عدم نیاز از دادگستری شهرستان نهاوند به شماره  مصوبه :

مترمربع موافقت  259با تغییر کاربری از اداری انتظامی به مسکونی به مساحت  11/7/1360مورخ  7927پروانه ساختمانی شماره 

 گردید. 

مغایرت طرح تفصیلی ، مبنی بر شهرک طالقانیواقع در ،  2616/3ثبتی  در خصوص پالکنهاوند شهرداری  29/2/97مورخ  1827: نامه شماره  2بند 
 مطرح شد. (12به  متر14با طرح تفکیکی)کاهش عرض معبر از 

مطرح و با توجه به حقوق مکتسبه و واگذاری پالک از طرف اداره کل راه و شهرسازی مقرر شد بر اساس طرح تفکیکی مصوبه : 

 مصوب عمل گردد. 

 مساحتو قبل از تعریض  مربعمتر 52/317 مساحت  هب 1417 ثبتی در خصوص پالکشهرداری نهاوند  7/3/96مورخ  2285 نامه شماره:  3بند 
 مطرح شد. درخواست افزایش یک طبقه مازاد بر ضوابطمبنی بر ، خیابان حافظ کوچه دشتیواقع در  ،ضیبعد از تعر 22/243

    متری واقع شده مقرر گردید طبق ضوابط طرح تفصیلی عمل گردد. 8با عنایت به اینکه در بافت مرکزی شهر و معبر مطرح و مصوبه : 

 مساحتو قبل از تعریض  مربعمتر13/222 مساحت  هب 1463 ثبتی در خصوص پالکشهرداری نهاوند  12/11/96مورخ  11079 : نامه شماره 4بند 
 مطرح شد.بعد از تعریض  %100درخواست سطح اشغال مبنی بر ، کوی  گیان راه کوچه دشتی، واقع در ضیبعد از تعر 2/144

پارکینگ و رضایت پالک ضلع شرقی طبق نامه شماره با تامین  %100با توجه به تعریض پالک با سطح اشغال مطرح و مصوبه : 

 موافقت گردید. 13/4/97مورخ  4003/02/97

و قبل از تعریض  مربعمتر 59/168 مساحت  هب 28/2/3740 ثبتی در خصوص پالکشهرداری نهاوند  28/11/96مورخ  11631 : نامه شماره 5بند 
در زیر زمین پارکینگ و  %100سطح اشغال   -تغییر کاربری از مسکونی به تجاری بر مبنی ، خیابان خاقانی، واقع در ضیبعد از تعر 20/120 مساحت

 مطرح شد. واحد مسکونی 2همکف یک واحد تجاری و انباری و چهار طبقه روی همکف به صورت 
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 49به مساحت  (متر مربع تجاری و تعریض پالک 80/19مطرح و با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری )با توجه به سابقه  مصوبه :

در همکف و زیر زمین )جهت تامین پارکینگ( موافقت گردید. حداکثر ارتفاع زیر زمین  %100متر مربع در طبقه همکف و سطح اشغال 

صورت مسکونی در حد سه طبقه )دو واحد مسکونی( با رعایت حقوق همسایگی و ارتفاع بر متر و طبقات به  5/1از کف صفر صفر 

 اساس ضوابط طرح تفصیلی منظور شود.

پیروزی، خیابان ، واقع در مربعمتر 232 مساحت  هب 151/3738 ثبتی در خصوص پالکشهرداری نهاوند  25/05/97مورخ  6273 : نامه شماره 6بند 
 مطرح شد. متر مربع و اصالح خط پروژه بر اساس وضع موجود 70به مساحت ی از مسکونی به تجاری تغییر کاربربر مبنی 

متر مربع در طبقه همکف و اصالح خط پروژه پالک بر اساس  70مطرح و با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساحت  مصوبه :

 وضع موجود موافقت گردید.

شهرک ، واقع در مربعمتر 250 مساحت هب 2849/4091/685 ثبتی در خصوص پالکشهرداری نهاوند  22/12/96مورخ  12203 : نامه شماره 7بند 
 مطرح شد. مترمربع 50تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساحت بر مبنی ، شهید حیدری

 مخالفت گردید. از مسکونی به تجاری با عنایت به اینکه ملک در حال ساخت بوده و تعریض ندارد با تغییر کاربریمطرح و  مصوبه :

مبنی ، بلوار امام حسین جنب تعمیرگاه مزدا یدک، واقع در  4/2546 ثبتی در خصوص پالکشهرداری نهاوند  4/4/97مورخ  3513 : نامه شماره 8بند 
 مطرح شد.متر مطابق طرح تفکیکی  5/3جابجایی معبر ضلع شرقی پالک به میزان بر 

   ثبیت طرح تفکیکی مصوب دفتر فنی استانداری موافقت گردید.با تمطرح و  مصوبه :
 اصالح قسمتی از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نهاوند، مبنی بر  در خصوصشهرداری نهاوند  24/04/97مورخ  4469 : نامه شماره 9بند 

 مطرح شد. اصالح ضوابط پخ معابر

متر طول پخی برابر یک دهم مجموع عرض دو معبر لحاظ شود و در  12و  12مطرح و مقرر گردید در معابر با عرض کمتر از  مصوبه :

 متر نباشد محاسبه گردد. 3متر طول پخی برابر یک دهم مجموع عرض دو معبر به شرط اینکه طول مذکور کمتر از  12معابر باالی 

شهرک ، واقع در مترمربع 230به مساحت  1466/4092ثبتی  پالک در خصوصشهرداری نهاوند  27/12/96مورخ   50727 : نامه شماره 10بند 
 مطرح شد. شهید حیدری، مبنی بر افزایش یک طبقه مازاد بر ضوابط
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ارتفاع از  شبا افزای به صورت سه طبقه و پیلوت احداث می شوندمتری  8با عنایت به اینکه پالکهای مجاور معبر  مصوبه :

 پیلوت موافقت گردید. وپیلوت به سه طبقه  ودو طبقه 
 20خیابان  مترمربع، واقع در  275به مساحت  7/1/3496ثبتی  پالک در خصوصشهرداری نهاوند  21/10/96مورخ  10329 : نامه شماره 11بند 

 مطرح شد. تغییر استقرار بنا، مبنی بر متری دستغیب

با درخواست شهرداری مبنی بر منظور ساخته شده با توجه به رای کمیسیون ماده صد برای پالکهای مطرح و  مصوبه :

متر در شمالی خیابان  15متر و عمق  149به طول  به جای کاربری تجاری مسکونی(-نمودن کاربری مختلط )تجاری

عدم نورگیری از سمت شمال احداث  بادر جبهه جنوبی  مذکور موافقت و مقرر گردید پالکهای مستقر در نوار دستغیب

 . رعایت کلیه ضوابط در خصوص تامین پارکینگ و ارتفاع و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی الزامی است.شوند

 همچنین در زمان تفکیک پالک شمالی نوار مذکور، احداث معبر الزامی است.
 20خیابان  مترمربع، واقع در  5/263به مساحت  6/1/3496ثبتی  پالک در خصوصشهرداری نهاوند  25/10/96مورخ  10444 : نامه شماره 12بند 

 مطرح شد. تغییر استقرار بنا، مبنی بر متری دستغیب

با درخواست شهرداری مبنی بر منظور با توجه به رای کمیسیون ماده صد برای پالکهای ساخته شده مطرح و  مصوبه :

متر در شمالی خیابان  15متر و عمق  149به طول  جای کاربری تجاری به مسکونی(-نمودن کاربری مختلط )تجاری

با عدم نورگیری از سمت شمال احداث در جبهه جنوبی  مذکور موافقت و مقرر گردید پالکهای مستقر در نوار دستغیب

 لزامی است.. رعایت کلیه ضوابط در خصوص تامین پارکینگ و ارتفاع و سطح اشغال بر اساس ضوابط طرح تفصیلی اشوند

 همچنین در زمان تفکیک پالک شمالی نوار مذکور، احداث معبر الزامی است.
تثبیت معابر ، مبنی بر شهرک امام حسین، واقع در  1837/52/3ثبتی  پالک در خصوصشهرداری نهاوند  5/3/97مورخ  2093 : نامه شماره 13بند 

 مطرح شد. متر ( 10متر به  12از  متر و 16متر به  18طرح تفکیکی مصوب)کاهش عرض معبر از  

مطرح و با تثبیت طرح تفکیکی مصوب با توجه به ساخت و سازهای محل و پروانه های ساختمانی صادره موافقت  مصوبه :

 گردید.
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