
 

 

 استان همدان   اداره كل راه و شهرسازي 

 نهاوندشهر ( ماده پنج ) صورتجلسه كميسيون طرح تفصيلي 
 

 فرم شماره دو شماره صورتجلسه

 
 :اوراق پيوست

        :تاريخ جلسه 

30/30/59 

 :شماره و تاريخ دعوتنامه 
 20/20/94 مورخ 75943

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

 هاي موردي بررسي پرونده: دستور كار جلسه 
 

 

 استانداري ابالغ گرديده است 9/2/43مورخ  9494/623/94/49طي 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  20/20/94مورخ  75943به استناد دعوتنامه شماره 
 :محترم امور عمراني استانداري همدان تشكيل و موارد ذيل مطرح و اتخاذ تصميم گرديدمعاون دفتر
تغيير مبني بر  و شركاء يصريقدر خصوص تقاضاي  نهاوندشهرداري  09/27/94مورخ  7122/20/0/94نامه شماره :  1بند 

  . مطرح شد انتهاي كوي صفي پورواقع در  7521/107به پالک ثبتي  كاربري از  فضاي سبز به مسكوني

 .تغییر کاربري از فضاي سبز به مسکوني مخالفت گرديدبا : مصوبه
تغيير مبني بر  يمهناز شهبازخانم در خصوص تقاضاي  نهاوندشهرداري  02/27/94مورخ  0372/20/0/94نامه شماره :  0بند 

 .  مطرح شد كوي كيانراهواقع در  اصلي 7202به پالک ثبتي  تجاريفضاي سبز به  كاربري از

مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ  3با توجه به بند ) مترمربع 04/96با تغییر کاربري از فضاي سبز به تجاري به مساحت : مصوبه

 .موافقت گرديد( شهرداري مبني بر انتقال پالک 48/44/84مورخ  24404و نامه شماره  24/44/88
به  صدور پروانه ساختماني زير حد نصابدر خصوص  نهاوندشهرداري  09/27/94مورخ   7111/20/0/94نامه شماره  : 7بند 

 .مطرح شد كوي سرداب غربي كوچه عمادواقع در  3/1727/2/1 پالک ثبتي

مترمربع از پالک به  22متر مربع و با توجه به تعريض حدود  46/94با صدور پروانه ساختماني زير حد نصاب به مساحت : مصوبه

 .    مترمربع موافقت گرديد 34صورت يک واحد مسکوني مطابق ضوابط ساخت پالک داراي حداقل حد نصاب 
 اداره اطالعات شهرستان نهاوندتقاضاي شهرداري نهاوند در خصوص  72/27/94مورخ  7137/20/0/94نامه شماره :  5 بند

بلوار شهيد واقع در  7013/199/157به پالک ثبتي ( مسكوني -تجاري )مبني بر تغيير كاربري از اداري و انتظامي به مختلط  
 .مطرح شدحيدري جنب قبر آقا 

ساير موارد برابر . مترمربع موافقت گرديد 2903مسکوني به مساحت  -انتظامي به تجاري  -تغییر کاربري از اداري با : مصوبه

 . ضوابط و مقررات طرح تفصیلي رعايت گردد
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ثبت ) پور قوبيعاله  ديحمآقاي در خصوص تقاضاي  نهاوندشهرداري  22/27/94مورخ  0100/20/0/94نامه شماره :  4بند 
مطرح  بازار سرداب غربي كوچه عمادواقع در اصلي   1705 به پالک ثبتي دسترسيايجاد معبر مبني بر ( اسناد و امالک نهاوند

 .  شد

با توجه به استعالم شماره و متر طبق نقشه پیشنهادي شهرداري  44متر و طول  8با ايجاد معبر دسترسي به عرض : مصوبه

 .اره ثبت اسناد و امالک نهاوند مبني بر تعريف حدود شرقي پالک به معبر موافقت گرديداد 42/4/49مورخ  8944/9/49

 .   به عهده شهرداري استمرتبط  مسائل حقوقيرعايت 
 ياستاد اليو ل يروزبهان مانيپدر خصوص تقاضاي  نهاوندشهرداري  71/27/94مورخ  7094/20/0/94نامه شماره :  2بند 

 .  مطرح شد بلوار بعثتواقع در   579/7/7040/009به پالک ثبتي تغيير كاربري از مسكوني به تجاري مبني بر 

 .مسکوني به تجاري مخالفت گرديدبا تغییر کاربري از : مصوبه
مبني بر  يقيبهزاد حقدرخواست آقاي  در خصوص نهاوندشهرداري  71/27/94مورخ   7049/20/0/94نامه شماره  : 3بند 

 .مطرح شد خيابان معلمواقع در  5130/11/0 به پالک ثبتيمسكوني به تجاري  كاربري ازتغيير 

متر مربع در همکف با تامین پارکینگ در همکف و زيرزمین در حد  94 با تغییر کاربري از مسکوني به تجاري به مساحت: مصوبه

 .ساير موارد طبق ضوابط رعايت گردد. سطح اشغال مجاز موافقت گرديد
 يو مصطف يليبهروز سرمآقاي  شهرداري نهاوند در خصوص تقاضاي 72/27/94مورخ  7191/20/0/94نامه شماره :  0بند 
 .مطرح شد 0شهرک حيدري بلوک واقع در  1741/5291به پالک ثبتي تغيير كاربري از مسكوني به تجاري مبني بر  يخزل

مترمربع در همکف با تامین کامل پارکینگ و رعايت کلیه ضوابط  94با تغییر کاربري از مسکوني به تجاري به مساحت : مصوبه

 .شهرسازي و معماري موافقت گرديد
به  پزشكان جوان يشركت تعاون شهرداري نهاوند در خصوص تقاضاي 19/25/94مورخ  0271/20/0/94نامه شماره :  9بند 

 .مطرح شد خيابان دوخواهرانواقع در  يدرمان يو بهداشت يبه تجار يورزشاز  يكاربر رييتغمبني بر  1/1270پالک ثبتي

مترمربع و با  89/4446مترمربع و بهداشتي درماني به مساحت  364با تغییر کاربري از ورزشي به تجاري به مساحت : مصوبه

عدم نیاز به پالک  اداره کل ورزش و جوانان استان همدان مبني بر 48/42/42مورخ  24389/8/233توجه به نامه شماره 

موصوف و با توجه به نیاز منطقه به کاربري هاي درخواستي با رعايت کلیه ضوابط شهرسازي و معماري و میراث فرهنگي و تامین 

 .و گردشگري الزامي استضمنا قبل از صدور پروانه استعالم از اداره کل میراث فرهنگي . پارکینگ موافقت گرديد
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 كيومرث طاهري و شركاءآقاي  شهرداري نهاوند در خصوص تقاضاي 22/27/94مورخ  0135/20/0/94نامه شماره :  12بند 
 .مطرح شد زير چقا( ع)بلوار امام حسين واقع در هاي تفكيكي  اصالح جانمايي طرحمبني بر 

حقوقي مرتبط به کلیه مسائل . با اصالح جانمايي طرح هاي تفکیکي مصوب طبق نقشه پیوست امضاء شده موافقت گرديد: مصوبه

 .عهده شهرداري است

 

 
 
 
 
 
 
 


