
 

 

 استان همدان   اداره كل راه و شهرسازي 

 نهاوندشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي 
 

 فرم شماره دو شماره صورتجلسه

 
 :اوراق پيوست

      :تاريخ جلسه 

22/22/59 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 
 12/21/33 مورخ 35335

 :ساعت شروع و خاتمه جلسه :مشاور تهيه كننده طرحنام مهندسين  تاريخ بررسي نهايي در كميته كار

 هاي موردي بررسي پرونده: دستور كار جلسه 
 

 

 .استانداري ابالغ گرديده است 20/6/55مورخ  76051/625/17/56طي نامه شماره  
 محل درج نام وامضا اعضا كميسيون طرح تفصيلي 

 
 :  مدعوين بدون حق راي 

 :  استاندار 
 
 

رئيييس سييا مان ميييراگ  ر   ييي  
 : وگردش ري  

  :  رئيس سا مان جهاد كشاور ي 

 : معاونت عمراني استاندار 
 
 

 :  شهردار شهر  
 

 :   نماي ده مه دسين مشاور 

 :  دبير كميسيون و مديركل راه و شهرسا ي
 

مدير شهرسا ي و معماري اداره كل  :رئيس شوراي شهر 
 :راه و شهرسا ي

 
 

در محل  نهاوندشهر ( ماده پنج)جلسه كميسيون طرح تفصيلي  12/21/33مورخ  35335به استناد دعوتنامه شماره 
 :محترم امور عمراني استانداري همدان تشكيل و موارد ذيل مطرح و اتخاذ تصميم گرديدمعاون دفتر

متر به  02عرض معبر خیابان بسیج از  كاهش در خصوص  نهاوند شهرداری 31/4/59مورخ 1873/20/0/59نامه شماره:  2بند 

  . مطرح شد ( روبروی كوی حاجیان)متر به ده متر متقاطع با خیابان مذكور 31و معبر فرعي از متر 37

توجه به اينكه در طرح تفصیلي قبلي و پروانه های صادر شده متر با  37متر به 02عبر خیابان بسیج از با كاهش عرض م: مصوبه

با (روبروی كوی حاجیان)متری متقاطع با خیابان مذكور  31متری بوده موافقت گرديد همچنین معبر 37توسط شهرداری معبر 

 .شهرداری استكلیه مسايل حقوقي مرتبط به عهده رعايت .متر لحاظ گردد 32متری به عرض  32توجه به طرح تفكیكي مصوب 

در خصوص تقاضای آقای محمد احمدوند با وكالت شیخ شهرداری نهاوند  1/1/59مورخ  0380/20/0/59نامه شماره :  1بند 

 .  مطرح شدمتر 1متر به  7متر و عرض ورودی كوچه از  32متر به  31مراد سیاوشي مبني بر كاهش عرض معبر از 

متر با توجه به طرح تفكیكي مصوب و  1متر به  7متر و عرض ورودی كوچه از  32متر به  31با كاهش عرض معبر از : مصوبه

رعايت كلیه مسايل حقوقي مرتبط به عهده .برگه قرارداد واگذاری زمین شهری و ساخت و سازهای صورت گرفته موافقت گرديد

 . شهرداری است

شهرداری نهاوند در خصوص درخواست آقای محسن سلگي مبني بر تغییر  7/7/59مورخ  8579/20/0/59نامه شماره :  5 بند

 .مطرح شدو سطح اشغال و تراكم مازاد بر ضوابط كاربری از مسكوني به تجاری 

سطح اشغال مازاد بر تقاضای  و  0با تغییر كاربری از مسكوني به تجاری با توجه به قرارگیری پالك در شريان درجه : مصوبه

 . وابط مخالفت گرديدض

در خصوص درخواست آقای صدر الدين صالح مبني بر تغییركاربری از  31/21/59مورخ  1007/20/0/59نامه شماره :  4بند 

 .  شدمطرح مطابق طرح تفصیلي قبلي  واقع در خیابان حافظ  30/3448حمل و نقل و انبار به تجاری مسكوني در پالك ثبتي 

–مسكوني با توجه به اينكه كاربری پالك در طرح تفصیلي قبلي تجاری –با تغییر كاربری از حمل و نقل و انبار به تجاری : مصوبه

 .   (با توجه به لزوم انتقال كاربری حمل و نقل و انبار به حاشیه شهر با تغییر كاربری موافقت مي گردد.)مسكوني بوده موافقت گرديد

شهرداری نهاوند در خصوص درخواست آقای محمد رحیم جاللوند در  12/32/59مورخ  32721/20/0/59نامه شماره :  3بند 

 .  مطرح شدواقع در بلوار مهديه مبني بر تغییر كاربری از مسكوني به تجاری  78/197/1783پالك ثبتي 
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ر حد سطح اشغال مجاز و ارتفاع متر مربع در همكف در يك طبقه د 92با تغییر كاربری از مسكوني به تجاری به مساحت : مصوبه

مجاز برابر ضوابط طرح بازنگری تفصیلي موافقت و مقرر گرديد دسترسي واحد تجاری از سمت جنوب غربي پالك تامین شود و 

 .در قسمت پخي واقع نگردد

تجاری )شهرداری نهاوند در خصوص تغییر كاربری از مسكوني به مختلط  34/8/59مورخ  8173/20/0/59نامه شماره  : 6بند 

 .مطرح شد  0794/4253در پالك ثبتي ( مسكوني

 .با تغییر كاربری از مسكوني به تجاری مخالفت گرديد: مصوبه

در خصوص درخواست آقای مومنعلي خزايي مالك پالك  شهرداری نهاوند 1/1/59مورخ 0385/20/0/59نامه شماره :  7بند 

 .مطرح شدمبني بر تغییر كاربری از مسكوني به تجاری  واقع در بلوار شهید بهشتي  442/44/1ثبتي 

متر مربع  022در همكف در حد سطح اشغال مجاز به صورت يك واحد به مساحت  با تغییر كاربری از مسكوني به تجاری: مصوبه

با تامین كامل پاركینگ و طبقات بر اساس ضوابط طرح تفصیلي مصوب با رعايت حقوق همسايگي ،اشرافیت و سايه اندازی موافقت 

 .گرديد

غییر كاربری از فضای سبز به مسكوني در شهرداری نهاوند در خصوص ت 13/1/59مورخ  1711/20/0/59نامه شماره :  8بند 

 .مطرح شدبه مالكیت وراث مرحوم باز واقع در كوی آقانور  0/074پالك ثبتي 

به مالكیت  349/1738فضای سبز به مسكوني با توجه به معرفي جايگزين فضای سبز در پالك ثبتي با تغییر كاربری از : مصوبه

 .موافقت گرديد(12/371)ا همان مساحتشهرداری نهاوند واقع در جنب مدرسه مدرس ب

شهرداری نهاوند در خصوص تغییر كاربری معبر به مذهبي واقع در  02/32/59مورخ  32453/20/0/59شماره  نامه:  3بند 

 .مطرح شد مترمربع 11ان گلشن به مساحت خیاب

 .با تغییر كاربری از معبر به مذهبي مخالفت گرديد: مصوبه
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