
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 بهارصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر

 تاريخ جلسه :

22/2/89 

 شماره و تاريخ دعوتنامه :

 22/2/89 مورخ  80315
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

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

  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

 

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

 راه و شهرسا ي:

 

 

 

امور محترم در محل دفتر معاونت  22/2/89 مورخ 89در سال  بهارشهر(  8ماده  ) طرح تفصیلی کمیسیونجلسه  02/2/89مورخ   80329 پیرو دعوتنامه شماره
 اتخاذ تصمیم گردید.و عمرانی استانداری همدان تشکیل موارد ذیل مطرح 

 

پالک ثبتی مالک آقای اخوان عمتی به نام  شهرداری بهار در خصوص تغییر کاربری از مسکونی به تجاری   08/00/85مورخ  8855/09/2/85: نامه شماره  0بند 
 مربع مطرح گردید. متر 30/283کل ملک به مساحت  02095/038شماره 

 مصوبه : 

متر مربع  03مین فضاهای خدماتی و تجاری در منطقه با تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به میزان توجه به ضرورت تاًمطرح و با 

 مین پارکینگ موافقت شد.با رعایت جمیع ضوابط و مقررات شهرسازی و تاً

 
آقای محمد رضا  به نام (تجاری و مسکونی )در خصوص تغییر کاربری از مسکونی به  مختلطشهرداری بهار  03/5/85مورخ  0851/09/2/85 : نامه  شماره 2بند 

 مطرح گردید. مربع متر 195به مساحت کل ملک   1220،1158،1155و فرعی   038پالک ثبتی اصلی  مالک اسکو

 مصوبه : 

و با توجه به نظر مثبت مشاور طرح جامع و تفصیلی شهر و موقعیت ملک و هماهنگی های انجام شده با شهرداری با تغییر مطرح 

 مسکونی( با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و تامین پارکینگ موافقت شد.-ربری از مسکونی به مختلط)تجاریکا

 
 ء مالکآقای مصطفی قاسملو و شرکا به نامدر خصوص تغییر کاربری از آموزشی  به مسکونی شهرداری بهار  05/2/83مورخ  538/09/2/83 : نامه  شماره 3بند 

 مطرح گردید.متر مربع  58/953متر مربع و بعد از تعریض  22/852به مساحت کل ملک  0888،0889و فرعی 038ثبتی اصلی  پالک

 مصوبه : 

با تغییر کاربری از  00/03/69مورخ  0303/20200/0033مطرح و با توجه به نامه اعالم عدم نیاز از طرف آموزش و پرورش استان به شماره 

 موافقت شد.آموزشی به مسکونی 

 

 
 


