
 

 

 720د استان همدان  ک اداره کل راه و شهرسازی

 نهاوندصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

92/29/29 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 92/29/29 مورخ  0066
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

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

 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 :  

 معاونت عمراني استاندار : 

 

 

 شهردار شهر  :   

 

 نماي ده مه دسين مشاور :    

 :دبير كميسيون و مدير كل راه و شهرسا ي

 

شهرسيا ي و معمياري اداره كيل     تمعاون رئيس شوراي شهر :

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

در محل  22/72/29مورخ  نهاوندشهر (5ماده ) طرح تفصيلي جلسه کميسيون 22/72/29مورخ   0070پيرو دعوتنامه شماره  احتراما

 تصميم گرديد.اتخاذ و دفتر معاونت امور عمراني استانداری همدان تشکيل و موارد ذيل مطرح 

حذف دور برگردان انتهای بن بست و تبديل آن در خصوص  نهاوندشهرداری  63/73/29 مورخ 076/72/2/29ه نامه شمار : 1ب د 

 مطرح شد. کوی آقا نور انتهای بن بست پشت بانک سپهواقع در  ،به مسکوني

متر  6با حذف قسمتي ا  دوربرگردان كوچه در پالک مذكور با حفظ كوچه به عرض طبق نظر كميته   ي  موضوع مطرح و مصوبه :

 با توجه به پروانه ساختماني صادره در معبر مذكور موا قت گرديد. رعايت كليه مسائل حقوقي احتمالي به عهده شهرداري است.   

واقع در استقرار بنا مبني بر  022/3ثبتي  الکدر خصوص پنهاوند شهرداری  20/73/29مورخ  447/72/2/29نامه شماره :  2ب د 

 مطرح شد. ، راسته ميرزا آقا روبروی حوزه علميه

هاي اطراف با استقرار پالک در سمت شمال موا قت  موضوع مطرح و طبق نظر كميته   ي با توجه به ساخت پالک مصوبه :

   ا  اداره ميراگ  ره  ي، ص ايع دستي و گردش ري استعالم صورت پذيرد. يگرديد. همچ ين ه  ام صدور پروانه ساختمان

اصالح ضوابط پله فرار بر اساس مقررات ملي شهرداری نهاوند در خصوص  25/32/20مورخ  35206/72/2/20نامه شماره :  3ب د 

 مطرح شد. ،ساختمان 

 با احداگ پله  رار بر اساس مبحث سوم مقررات ملي ساختمان موا قت شد. طبق نظر كميته   ي موضوع مطرح و: مصوبه 

مبني بر مترمربع  32/652به مساحت  3/2ثبتي  هرداری نهاوند در خصوص پالکش 63/73/29مورخ  077/72/2/29نامه شماره :  4ب د 

 ، مطرح شد. شهيد محجوب پشت پاساژ گروسکوچه ، واقع در  مترمربع 327تغيير کاربری از کاربری مسکوني به تجاری به مساحت 

  متري با تغيير كاربري مخالفت گرديد. 8با توجه به قرارگيري پالک در معبر طبق نظر كميته   ي  موضوع مطرح و: مصوبه 
 مترمربع 62/352 به مساحت 6047/6ثبتي  شهرداری نهاوند در خصوص پالک 23/73/29مورخ  240/72/2/29نامه شماره :  5ب د 

زيرزمين بصورت  – 3تغيير کاربری از مسکوني به تجاری به شرح: مبني بر  ضيبعد از تعر مترمربع 62/24 مساحتقبل از تعريض و 

 ، مطرح شد.خيابان خاقاني ، واقع در طبقه اول بصورت يک واحد تجاری   - 6همکف به صورت پارکينگ و راه پله  – 2انبار تجاری 
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مترمربع در دو طبقه ) كال يک واحد تجاري(  33/24 مساحتموضوع مطرح و با تغيير كاربري ا  مسکوني به تجاري به : مصوبه 

 موا قت گرديد.ضم ا با توجه به قرارگيري خاص ملک با حذف پاركي گ موا قت گرديد.

 به مساحتاصلي  6 از باقيمانده 2390ثبتي  پالک شهرداری نهاوند در خصوص 63/73/29مورخ  070/72/2/29نامه شماره :  6ب د 

 خيابان هنر ، مطرح شد. -ميدان بسيج مربع ، واقع در  ترم 27مربع مبني بر تغيير کاربری از مسکوني به تجاری به ميزان متر 250

مترمربع موا قت گرديد.  22با تغيير كاربري ا  مسکوني به تجاري به مساحت  طبق نظر كميته   ي موضوع مطرح و: مصوبه 

    تأمين پاركي گ الزامي است.همچ ين ضوابط شهرسا ي و معماري و  كليه رعايت

 به مساحت 4433/3934/844پالک ثبتي شماره  خصوصی نهاوند درشهردار 29/73/29مورخ  530/72/2/29نامه شماره :  7ب د 

 مطرح شد. ، بلوار خبرنگار -حيدری شهرکواقع در ،  ترم 5/5به عمق  حذف حريم سبزمبني بر مربع متر 264

با توجه به كاربري مختلط پالک مقرر شد دسترسي پياده ا  سمت بلوار اصلي  طبق نظر كميته   ي موضوع مطرح و: مصوبه 

متر عمود بر حريم سبز تأمين شود. ال م به ذكر است دسترسي پاركي گ واحدهاي مسکوني ا   2با حفظ حريم سبز با عرض 

    متري ج وب پالک تأمين گردد. 8سمت معبر 


