
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 ر نهاوندشه( ماده پنج ) يون طرح تفصيلي صورتجلسه کميس

 :تاريخ جلسه 

29/11/69 

 :ه و تاريخ دعوتنامه شمار

 28/11/69 مورخ 45617

 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي موردي: دستور کار جلسه 

 

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

 .رددهاي مجري ابالغ گ ها و ارگان 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 

 :ه و شهرسا يدبير كميسيون و مدير كل را

 

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

 :راه و شهرسا ي

 

 

 

نت امور در محل دفتر معاو  29/11/69 مورخ  نهاوندشهر  (5ماده ) طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 28/11/69 مورخ45617پیرو دعوتنامه شماره احتراما 
 .اتخاذ تصمیم گردیدو موارد ذیل مطرح تشکیل و عمرانی استانداری همدان 

واقع در شهرك طالقانی  ورزشیتغییر کاربری از آموزشی به  بر مبنی ، قوقی اداره کلمدیریت امالك و ح 25/11/69 ورخم 96/45221 نامه شماره : 1بند 
 مطرح  7203/7متر مربع پالك ثبتی  0222روبه روی مدرسه فرزانگان به مساحت 

 0222احت عنايت به تقاضاي امالك و حقوقی اداره کل  و مالكیت دولتی زمین با مس بامطرح و برابر نظر کمیته فنی  موضوع :مصوبه 

  .متر مربع با تغییر کاربري از آموزشی به ورزشی موافقت گرديد

 
مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در طبقات همکف و اول با سطح ،  نهاوندشهرداری  19/10/69 مورخ 95/2/02/10453نامه شماره :  2بند 

 7376و  06/7376 پالك ثبتی بعد از تعریض متر مربع  69/505یابان خاقانی به مساحت واقع در خ درصد  02صد درصد و سه طبقه  با سطح اشغال اشغال 
 مطرح   70/7352باقیمانده 
متر مربع بعد از تعريض و با  63/405متر مربع قبل از تعريض و   63/373به مساحتموضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی : مصوبه 

 کهدرصد   02با سطح اشغال   و سوم و چهارم ن و همكف و اول و در طبقات دومدر دو طبقه زير زمی با سطح اشغال صد درصد
 و اول به صورت تجاري و طبقات دوم و سوم و چهارم به صورت مسكونیطبقات همكف  و طبقات زيرزمین به عنوان پارکینگ 

  .اري استموافقت گرديد ، رعايت عدم اشرافیت الزامی است ،کلیه مسائل حقوقی مرتبط به عهده شهرد

 
به مساحت   7 واقع در شهرك شهید حیدری بلوك مبنی بر جابجایی معبر پیاده راه،  نهاوندشهرداری  11/9/69 مورخ 96/2/02/8925نامه شماره :  3بند 
 مطرح 5260فرعی از  673پالك ثبتی  متر مربع  072

. اه در طرح تفصیلی برابر طرح آماده سازي موافقت گرديدبا جابجايی معبر  پیاده رموضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی : مصوبه 
 .به عهده شهرداري می باشد احتمالیحقوقی مسائل بديهی است کلیه 

 
متر  95/036واقع در فرمانداری بلوار حامد غربی به مساحت  مبنی براصالح طول پخ،  نهاوندشهرداری  29/5/69 مورخ 96/2/02/5640نامه شماره :  4بند 

 مطرح 576فرعی از  652/ 7پالك ثبتی   مربع 

با اصالح نحوه محاسبه طول پخ در مجاور تقاطع پالك مورد نظر برابر نامه شماره موضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی : مصوبه 
. يدمتر موافقت گرد 0/5يكدهم مجموع عرض  دو معبر به میزان مشاور بازنگري طرح تفصیلی  مبنی بر  0/3/63مورخ  600-8570

   .بديهی است کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداري می باشد
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واقع در شهرك طالقانی کوچه های  مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز به معبر،  نهاوندشهرداری  09/01/69 مورخ 2399//96/2/02نامه شماره :  5بند 
 گلبرگ    مطرح

 

تعريض معابر شرقی و غربی پالك فضاي سبز و اقع در شهرك طالفانی کوچه گلبرگ  با موضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی: مصوبه 

 . متر موافقت گرديد 82متر مطرح و با افزايش عرض معابر فوق به صورت 82متري به  5از 

 
موجود  واقع در حاشیه میدان مادر به متری برابر وضع  0مبنی بر ابقاء معبر ،  نهاوندشهرداری  16/05/69 مورخ 5131//96/2/02نامه شماره :  6بند 

 اصلی  مطرح 7203از فرعی  02پالك ثبتی   09/95مساحت
 

 02متري برابر وضع موجود  و صورتجلسه تفكیكی در حد پالك ثبتی مورد نظر به شماره  0ا ابقاء معبر موضوع مطرح و ب: مصوبه 

موافقت گرديد، بديهی است کلیه مسائل حقوقی مرتبط به عهده متر برابر حد شمالی پالك مذکور  80اصلی به طول 6207فرعی از 

 .امتداد کوچه و معبر مذکور با اين مصوبه مقدور نمی باشد. شهرداري است

 
واقع در بلوار شهید  مبنی بر تغییر کاربری از حمل و نقل و انبار به مسکونی ،  نهاوندشهرداری  25/06/69 مورخ 6450//96/2/02 نامه شماره :  7بند 

 .مطرح  0313/77متر مربع پالك ثبتی  20/150مطهری به مساحت 
 

ابقاء کاربري مسكونی تجاري برابر طرحهاي قبلی و و ضعیت موجود پالك مورد نظر  باموضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی : مصوبه 

وافقت گرديد ، بديهی است کلیه مسائل حقوقی مرتبط به عهده متر مربع م 02/853و پروانه ساختمانی در حد پالك مذکور  به متراژ 

 . شهرداري است

 
مبنی بر تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونی واقع در بلوار بعثت کوچه شهید ،  نهاوندشهرداری  30/08/69 مورخ 96/2/02/8666 نامه شماره :  8بند 

 .مطرح  1053فرعی از  7/1797و  پالك ثبتی  52/550زنگنه به مساحت 
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عنايت به وضع موجود با تغییر کاربري از فضاي سبز به مسكونی  براي پالك  باموضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی : مصوبه 

مشخص شده به متراژ حدود اربعه  برابر سند مالكیت و با توجه به کاربري طرح جامع موافقت شد ، مساحت کل برابر سند مالكیت 

متر مربع است، بديهی است کلیه  864مساحت کاربري فضاي سبز که در پالك به صورت حیاط می باشد  متر مربع و 52/540

 . مسائل حقوقی مرتبط به عهده شهرداري است

 
با سطح مبنی بر تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در طبقات  همکف و اول ،  نهاوندشهرداری  95 /20/10 مورخ 95/2/02/10483 نامه شماره :  9بند 

متر مربع  بعد از  06/935متر مربع قبل از تعریض  و   15/697درصد واقع در خیابان خاقانی به مساحت  02اشغال صدرصد و سه طبقه مسکونی با سطح اشغال 
 . مطرح  0/7376تعریض و پالك ثبتی 

 

متر مربع  06/374متر مربع برابر سند مالكیت     963/15تغییر کاربري به مساحت   باموضوع مطرح و برابر نظر کمیته فنی : مصوبه 

بعد از تعريض با سطح اشغال صدرصد در دو طبقه زير زمین و همكف و اول و در طبقات دوم و سوم و چهارم به صورت مسكونی با 

و چهارم  درصد و طبقات زير زمین به عنوان پارکینگ و طبقه همكف و اول به صورت تجاري و طبقات  دوم و سوم 02سطح اشغال 

 . کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداري می باشد. به صورت مسكونی موافقت گرديدرعايت عدم اشرافیت الزامی است 

 
فضای سبز به مسکونی واقع در بلوار بعثت رو به روی  مبنی بر تغییر کاربری از،  نهاوندشهرداری  31/5/69 مورخ 96/2/02/5714 نامه شماره :  12بند 

 مطرح  1756/7/1053رمانداری پالك ثبتی ف

 

تغییر کاربري از فضاي سبز  به مسكونی براي پالك مشخص شده به متراژ و حدود  وضع موجود با موضوع مطرح و برابر : مصوبه 

تفصیلی متر مربع و مساحت حیاط که در طرح  62/566مساحت کل پالك . اربعه سند مالكیت و با توجه به طرح جامع موافقت گرديد

 . متر مربع است  ، بديهی است  کلیه مسائل حقوقی احتمالی به عهده شهرداري می باشد 82/036به عنوان فضاي سبز می باشد

 

 


