
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 نهاوندصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر 

 تاريخ جلسه :

52/90/09 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 52/90/09 مورخ  67973
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

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

 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

 

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

 و شهرسا ي:

 

 

 

در محل دفتر معاونت امور   52/90/09  در تاریخ 09در سال  نهاوندشهر  2ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 52/90/09 مورخ 69093پیرو دعوتنامه شماره    
 اتخاذ تصمیم گردید.و عمرانی استانداری همدان تشکیل و موارد ذیل مطرح 

 

بیست متری واقع در ،مربعمتر 56/150 مساحت هب 6262/25/6 ثبتی در خصوص پالک نهاوندشهرداری  16/92/09 مورخ 2360 نامه شماره : 1بند 
 مطرح شد. مترمربع 69به مساحت   تغییر کاربری از مسکونی به تجاریدرخواست مبنی بر  ،شهرک امام حسین جنب زینبیه

متر مربع با استقرار بنا در قسمت غربی پالک  03مطرح و با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساحت  : مصوبه

 رح تفصیلی مصوب عمل گردد.یر موارد برابر ضوابط و مقررات طموافقت و مقرر گردید تامین پارکینگ و سا
 

 تغییر کاربری از فضای سبز به مسکونیمبنی بر ، اهالی کوی درب شیخدر خصوص نهاوند شهرداری  92/92/09مورخ  6291: نامه شماره  5بند 
 مطرح شد.

مطرح و با ابقاء کاربری مسکونی طبق طرح جامع موافقت و مقرر شد طرح پیشنهادی شهرداری نهاوند با لحاظ مصوبه : 

 معابر و دسترسی ها در جلسه آتی کمیته کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود و ابالغ گردد.

 

قبل از  مربعمتر 21/2692 مساحت  هببخش یک نهاوند،  2921 ثبتی در خصوص پالکشهرداری نهاوند  53/95/09مورخ  1391 نامه شماره:  6بند 
 )گردشگری(تفریحی توریستیتغییر کاربری از فضای سبز به مبنی بر ، خیابان گلشن خیابان واقع در  ،ضیبعد از تعر    30/5312 مساحتو تعریض 

 مطرح شد.

طبق طرح تفصیلی قبلی )بعد تکنیک( در قسمتی از پالک  )گردشگری( تفریحی توریستیمطرح و با  ابقای کاربری مصوبه : 

)در قسمت شرقی( و معابر و فضای سبز قسمت غربی و جنوبی پالک طبق طرح بازنگری تفصیلی شهر نهاوند موافقت شد. 

با توجه به درصد محوطه سازی و فضای سبز در نظر گرفته شود. ) 73درصد در کاربری گردشگری و  03سطح اشغال 

مقررات سایر موارد طبق ضوابط  ضمنا (میراث فرهنگی 22/83/02مورخ  83201/22/842/052موافقت اصولی شماره 

      صورت گیرد.


