
 

 

 027 استان همدان  کد اداره کل راه و شهرسازی

 بهارشهر (ماده پنج  )صورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي 

: تاريخ جلسه 

25/04/96 

: شماره و تاريخ دعوتنامه 

 24/04/96مورخ 14532
تاريخ بررسي نهايي در کميته کار 

 پريودٌ هاي مًردي: 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 

 .سازمان ها و ارگان هاي مجري ابالغ گردد
محل درج وام يامضا اعضا كميسيًن طرح تفصيلي 

 
:   مدعًيه بدين حق راي 

:   استاودار 

 

 

رئيس سازمان ميراث فرهىگي 

:  يگردشگري  

 :   رئيس سازمان جهاد كشايرزي 

:  معايوت عمراوي استاودار 

 

 

:   شهردار شهر  

 

:    ومايىدٌ مهىدسيه مشاير 

 :دبير كميسيًن ي مدير كل راٌ ي شهرسازي

 

يت شهرسازي ي معماري ادارٌ كل مدير: رئيس شًراي شهر 

 :راٌ ي شهرسازي

 

 

 

 

در هحل دفتر هعاونت اهور عورانی 25/04/96 هورخ 96 شهر بهار در سال 5جلسه کویسیوى طرح تفصیلی هاده 24/04/96هورخ14532پیرو دعوتناهه شواره 
 .استانذاری هوذاى تشکیل هوارد ریل هطرح و اتخار تصوین گردیذ

 هترهربع   واقع 05/13288 تختخوابی بهاربه هساحت 82شهرداری بهاردر خصوص اصالح هغایرتهای بیوارستاى 4/04/96هورخ1405/18/2/96َناهه شواره : 1بنذ 
در کوربنذی ضلع شرقی و انتهای بلوار پانسده خردادهبنی بر اصالح بانذ کنذرو جهت دسترسی به بیوارستاى ،ارتفاع ، هشرفیت،پارکینگ ونحوه استقرار سایت 

 .بیوارستاى هطرح شذ

 .مطرح ي با مًارد زیر مًافقت گردیذ: مصًبٍ 
 .با احذاث کىذري در مجايرت کمربىذی برابر وقشٍ پیًست مًافقت گردیذ -1

 . تختخًابی بُار برابر وقشٍ پیًست مًافقت شذ82با استقرار بیمارستان  -2

 . مًافقت شذ50/21با ارتفاع  -3

 . پارکیىگ برای بیمارستان در محًطٍ مطابق وقشٍ مًافقت شذ55با استقرار  -4

 

 شهرداری بهار واقع در شهرک فرهنگیاى خیاباى سی هتری کوچه ده 12/2/96 هورخ 490/18/2/96  و 2/12/95هورخ 6016/18/2/95َناهه های شواره : 2بنذ 
هر کذام به هساحت دویست هتر هربع  و جوعا چهارصذ هتر هربع از هسکونی به 64 و 63هتری هنشعب از گلستاى سیسده  در خصوص تغییر کاربریقطعات شواره 

 .درهانی جهت احذاث هرکس سالهتوطرح شذ

 .مطرح ي با مًارد زیر مًافقت گردیذ: مصًبٍ 

 5283/18/2/95با عىایت بٍ تًافقىامٍ فی مابیه شُرداری بُار ي شبکٍ بُذاشت يدرمان شُرستان بُار بٍ شمارٌ 

 با تًجٍ بٍ ویاز مىطقٍ بٍ کاربری درماوی بٍ جُت احذاث مرکس سالمت  در شُرک فرَىگیان با تغییر کاربری قطعات 19/10/95مًرخ

 متر مربع با سطح اشغال صذدر صذ در طبقٍ َمکف ي بقیٍ طبقات مطابق ضًابط از مسکًوی بٍ 200 بٍ مساحت َر کذام64 ي63

 بُذاشتی ي درماوی مًافقت گردیذ ضمىاً مقرر شذطبقات فًقاوی بٍ بالکه دسترسی وذاشتٍ باشذ

 

 

 


