
 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 بهارصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر

 تاريخ جلسه :

6/21/66 

 دعوتنامه :شماره و تاريخ 

 5/21/66 مورخ  22844
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري همدان ابالغ گرديده است.  49/40/59مورخ  04104/420/01/59برابر نامه شماره 

 
 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   6/21/66 مورخ  66در سال  بهارشهر  5ماده  طرح تفصیلی جلسه کمیسیون 5/21/66 مورخ 22844 پیرو دعوتنامه شماره
 اتخاذ تصمیم گردید.و عمرانی استانداری همدان تشکیل موارد ذیل مطرح 

اصالح مغایرت های گذربندی و ابقاء معابر با توجه  در خصوصمربوط به خانم یاقوت اسدی  بهارشهرداری  26/22/65 مورخَ  5625/21/1/65 نامه شماره : 2بند 
صادره واقع در بلوار  5251/5965/296پالک ثبتی شماره به طرح تفکیکی مصوب منطقه که توسط دفتر فنی استانداری تهیه شده و همچنین اسناد ثبتی مالکیت 

 مطرح شد. بسیج

  مصوبه :

 ک ، موو  با توجه به اینکه منطقه دارای طرح تفکیکی مصوب استانداری است با توجه به وضعیت موجود ، نقل و انتقال امالو   مطرح

متری در  28و  21،  8مبنی بر اصالح معابر  12/1/2331مورخ  23531نظر مساعد مشاور طی نامه شماره با توجه به های صادره و 

   است.وی نقشه طرح تفصیلی موافقت گردید ، بدیهی است کلیه مسائل حقوقی بر عهده شهرداری ربر متری 35دو طرف بلوار 

کوچه وخیابان طالقانی حد فاصل خیابان امام  محور تجاری حدفاصل درخواست ار در خصوص شهرداری به 12/56/66مورخ  9965/21/1/66 شماره  : نامه 1بند 
 مطرح شد.شهید مینایی 

  مصوبه :

مبنی بر  کوچه شهید مینایی ودر خیابان طالقانی حدفاصل خیابان امام مقرر گردید 31/2/39کمیته فنی مورخ  نظر باعنایت به  مطرح و

در ضلع و متر  1تواری در یک طبقه و عمق قرار دوگانه در برخیابان طالقانی تغییر کاربری ا  مسکونی به تواری به صورت است

و  سطح اشغال،ا  جمله طبقات سایر موارد  وپس ا  هماهنگی با شهرداری درخصوص اجرای ضوابط بصورت مسکونی پال ک شمالی 

 اقدام گردد.  مقرراتبرابر  پارکینگ
کل  متر مربع با مساحت 215 به مساحت شهرداری بهار در خصوص تغییر کاربری از کارگاهی به تجاری 15/25/65مورخ  5115/21/1/65 شماره  : نامه 9بند 

 مطرح شد. روبروی ستاد نیروی انتظامی واقع در بلوار کشاورز متر مربع از اعیانی  299عرصه و  متر مربع 992با توجه به تعریض حدود مترمربع  65/2955 زمین

 مصوبه : 

متری و اجرایی شدن کند رو در محل و با عنایت به میزان  85با توجه به ضرورت آ اد سا ی امال ک واقع در مسیر بلوار ومطرح 

متر مربع  215مساحت  متر مربع ا  اعیانی بنا با تغییر کاربری ا  کارگاهی به تواری به 239تعریضمتر مربع ا  ملک و  932تعریض 

 .استمسائل حقوقی بر عهده شهرداری  ضمناًبا رعایت کلیه ضوابط و مقررات ا  جمله تامین پارکینگ موافقت گردید ، 
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ها و مصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به سازمان

 هاي مجري ابالغ گردد.ارگان
مساحت کل متر مربع با  69/66به مساحت  شهرداری بهار در خصوص تغییر کاربری از کارگاهی به تجاری 15/25/65مورخ  5119/21/1/65 شماره  : نامه 9بند 

 مطرح شد. روبروی ستاد نیروی انتظامیواقع در بلوار کشاورز ملک و اعیان متر مربع از عرصه  669تعریض حدود  و 569366قبل از تعریض 

 مصوبه : 

به میزان  توجهمتری و اجرایی شدن کند رو در محل و با  85مطرح و با توجه به ضرورت آ اد سا ی امال ک واقع در مسیر بلوار 

درصد 211با سطح اشغال متر مربع  13/33تغییر کاربری ا  کارگاهی به تواری به مساحت عرصه و اعیانی متر مربع ا   119تعریض 

 .استمسائل حقوقی بر عهده شهرداری  ضمناًضوابط و مقررات موافقت گردید ، ر یسا با رعایت و 
 

 

به مساحت کل  9525/296به ملک آقای جالل افشاری به شماره  پالک ثبتی  مربوطشهرداری بهار  19/21/65مورخ  6955/21/1/65 شماره  : نامه 5بند 
 مطرح شد.متری شهرک فرهنگیان  95واقع در خیابان )فضای سبز به مسکونی (مسکونی  ابقاء کاربری در خصوص256365

  مصوبه :

نامه شماره )طرح ملک و نیز نظر مساعد مشاور  و سند مالکیتپایانکار و موجود و پروانه  عبا توجه به احداث بنا در وض و مطرح

متر مربع موافقت بعمل آمد ، بدیهی است رعایت کلیه  31/253با ابقاء کاربری مسکونی به میزان ( 12/1/2331مورخ 31/ 23511

 .  استو مسائل حقوقی بعهده شهرداری  استضوابط و مقررات الزامی 
 

طرح تفصیلی واقع در خیابان نهادی ابقاء وضع موجود و اصالح خط پروژه معبر پیش شهرداری بهار در خصوص 11/5/66مورخ  1915/21/1/66 شماره : نامه 6بند 
 مطرح شد.شهید حسنی کوچه آبشار 

  مصوبه :
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موجود و ضرورت ابقاء آن  تی( در گذشته و وجود معبر در وضعیمطابق طرح مصوب)هاد یبا توجه به صدور پروانه ساختمان ومطرح 

موجود  واریتا د یمتر 21با اصالح امتداد معبر بصورت  یو حرفه ا یمرکزفن یدسترس نیتام نیدر جهت احصاء حقوق مکتسبه و همچن

 ضمناً مسائل حقوقی بر عهده شهرداری است..دیموافقت گرد یو حرفه ا یفن

 

 

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

 .ابالغ گردد هاي مجريها و ارگانسازمان
به مساحت کل  6951/296به شماره پالکشهرداری بهار در خصوص تغییر کاربری از آموزشی به مسکونی  22/21/65مورخ  6196/21/1/65 شماره : نامه 5بند 
 مطرح شد.ملکیت آقایان نوروزی و خاوری واقع در خیابان امام بن بست دانشور  بعد از تعریض  55/161

 مصوبه :

مورخ  219/19113/5511طبق نامه شماره  ا یو اعالم عدم ن تیسند مالک نیتوجه به سوابق بنا و پروانه صادره و همچن باومطرح  

 12/1/31مورخ  23533/31به شماره  یلیاداره کل آمو ش و پرورش استان و نامه موافقت مشاور طرح جامع و تفص 22/21/2331

 ریی(با تغ ضیمترمربع پس ا  تعر52/138مساحت کم ملک ) نیوهمچن یآمو ش یپال ک جهت کاربر یمناسب برا یو عدم  دسترس

 موافقت بعمل آمد. یبه مسکون یا  آمو ش یکاربر
 

 

آقای محمد رضا  ملکمتر مربع  255به میزان به تجاری  یشهرداری بهار در خصوص تغییر کاربری از مسکون 29/9/66مورخ  2595/21/1/66 شماره : نامه 1بند 
واقع در بلوار آیت اله بهاری نبش خیابان فرعی ،  296/ 5552و  296/ 5565و 5566/296به شماره های پالک ثبتی ؛ متر مربع  519به مساحت کل اسکو 

 مطرح شد. فروردین

 مصوبه :

 گردید. مخالفت وضوعبا م مطرح و 
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 راه و شهرسا ي:

 

 

 

متر مربع و تجاری به  1655شهرداری بهار در خصوص تغییر کاربری از ورزشی به آموزشی به مساحت حدود  6/9/65مورخ  2699/21/1/65 شماره : نامه 6بند 
 مطرح شد. 6متر مربع واقع در شهرک فرهنگیان انتهای کوچه بهارستان  115مساحت حدود 

  مصوبه :

 ا یمنطقه و اعالم عدم ن یرامونیسب در شعاع پمنا یآمو ش یو نبود فضا ریبا توجه عام المنفعه بودن احداث مدرسه توسط خو مطرح

ضوابط و  تیو رعا یمتر 11 یبه کمربند یبا عدم دسترس 25/21/2339مورخ  28151/8/111اداره ور ش و جوانان به شماره نامه 

 29لحاظ معبر  و باموافقت متر مربع  1311به مساحت  یبه آمو ش یا  ور ش یکاربر رییتغ اب گنیپارک نیمقررات احداث بنا و تام

 متر مربع با تغییر کاربری ا  ور شی به تواری با تایید نقشه در کمیته فنی موافقت گردید. 251متری در ضلع شرقی به مقدار 

 

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

 هاي مجري ابالغ گردد.ارگانها و سازمان

 

 
بع ملک آقای اسداله کاظمی رمتر م 15تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به میزان مبنی بر شهرداری بهار  1/9/66مورخ  2965/21/1/66 شماره  : نامه 25بند 

 مطرح شد.واقع در بلوار بسیج خیابان یگانه راد 69/252و مساحت پس از تعریض  15/259به مساحت  6155/296به شماره پالک  عمید

  مصوبه :

ضوابط  تیبا رعا 3/5/31مورخ  21111امه شماره نطی  کوچه و نظر مثبت مشاور یمعبر ابتدا ییبا توجه به ضرورت با گشاو مطرح 

 متر مربع موافقت بعمل آمد. 15به مساحت  یبه توار یا  مسکون یکاربر رییبا تغ نگیپارک نیو مقررات و تام
 

 

مطرح  معابر مطابق وضع موجود با حفظ عرضهای طرح تفصیلی پیشنهادی تدقیق مبنی برشهرداری بهار  15/22/69مورخ  6962/21/1/69 شماره  : نامه 22بند 
  شد.

  مصوبه :
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صورت گرفته و احداث معابر توسط  یبا وضع موجود و ساخت و سا ها یلیطرح تفص یشنهادیمعابر پ رتیبا توجه به مغاومطرح 

. دیموافقت گرد یلیبا حفظ عرض طرح تفص یشهردار یشنهادیمطابق طرح پ یمتر 11 ابانیمعابر و امتداد خ قیبا تدق یشهردار

 .است یبر عهده شهردار یمسائل حقوق هیاست کل یهیبد
 

 

ایثارگران اموراداره بنیاد شهید و  به درخواستتغییر کاربری از اداری به مسکونی در خصوص  شهرداری بهار 19/2/66مورخ  265/21/1/66 شماره  : نامه 21بند 
 مطرح شد.واقع در خیابان یگانه راد  متر مربع 16/926به مساحت کل  6595/296به شماره پالک  استان

  مصوبه :

  3/5/31مورخ  21112/31نامه شماره ) و نظر بالمانع مشاور مالک بنا )بنیاد شهید( اداره کل مربوطه ا یبا توجه به اعالم عدم نمطرح 

متر مربع  11/323به مساحت  یبه مسکون یا  ادار یکاربر رییبا تغ یملک فعل یدر روبرو دیشه ادیبن دیو احداث ساختمان جد(

 .دیموافقت گرد

ها و نوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به سازمانمصوبات صرفاً براي استحضار اعالم، تا پس از طي مراحل قا

 هاي مجري ابالغ گردد.ارگان
به مسکونی به  آموزشیتغییر کاربری از مبنی بر  9695/296پالک شماره شهرداری بهار در خصوص  11/22/65مورخ  5626/21/1/65 : نامه شماره 29بند 

 مطرح شد.ملک خانم طاوس حجت االسالمی واقع در خیابان امام روبروی بانک رفاه متر مربع  5/191مساحت 

  مصوبه :

و نامه موافقت  21/22/35مورخ  219/12953/551اداره کل آمو ش و پرورش استان به شماره ا یبا توجه به اعالم عدم نو مطرح 

 رییمساحت کم ملک ، حقوق مکتسبه ملک با تغ لیه دلو ب 12/11/31مورخ 23533/31شهر به شماره  یلیمشاور طرح جامع و تفص

 متر مربع موافقت بعمل آمد. 51/131به مساحت   یبه مسکون یا  آمو ش یکاربر
 

و  5625/296به شماره پالک  تجاریفضای سبز به مسکونی و شهرداری بهار در خصوص تغییر کاربری از  95/5/66مورخ  1969/21/1/66 شماره  : نامه 29بند 
 مطرح شد. 22و  25شهرک فرهنگیان بهارستان جهت تملک و آزاد سازی حدود ملک آقای مرادی نوین واقع در  5626/296



 

 

 720استان همدان  کد  اداره کل راه و شهرسازی

 بهارصورتجلسه کميسيون طرح تفصيلي ) ماده پنج ( شهر

 تاريخ جلسه :

6/21/66 

 دعوتنامه :شماره و تاريخ 

 5/21/66 مورخ  22844
 تاريخ بررسي نهايي در کميته کار

 پرونده هاي مورديدستور کار جلسه : 

 

 استانداري همدان ابالغ گرديده است.  49/40/59مورخ  04104/420/01/59برابر نامه شماره 

 
 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:

 

 

 

  مصوبه :

اصول  تیو رعا انیفرهنگ یبه کو هیثانو یدسترس وادیا، یکمر بند ریامال ک واقع در مس یبا توجه به ضرورت آ اد سا  و مطرح

به تایید کمیته و مقرر گردید طرح تفکیکی  موافقت گردید یسبز به مسکون یا  فضا بخشی  یکاربر رییتغکلیات عامل با  ریپدافند غ

متر مربع به کاربری  1311متر مربع شوارع وفضای سبز در اختیار شهرداری و الباقی به حدود  1833ضمناً مقررگردید  برسد فنی

 اید.یمسکونی و مختلط تغییر 
 55/962کل  احتمتر مربع و مس 65 به مساحتشهرداری بهار در خصوص تغییر کاربری از انبار به تجاری  29/6/66مورخ  9925/21/1/66 شماره  : نامه 25بند 

واقع در مسیر ملک واقع در بلوار کشاورز روبروی ستاد نیروی انتظامی مطرح متر مربع  55/191متر مربع و آزاد سازی حدود  15/111متر مربع و پس از تعریض 
 شد.

 مصوبه : 

 زانیبه م تیشدن کندرو در محل و با عنا ییو اجرا یمتر 85بلوار  ریامال ک واقع در مس یبا توجه به ضرورت آ اد سا و مطرح 

رعایت سطح اشغال موا  و متر مربع با  11به مساحت  یا  انبار به توار یکاربر رییملک با تغا  عرصه  یمتر مربع  21/131 ضیتعر

 .استمسائل حقوقی به عهده شهرداری  اًضمن. دیموافقت گردسایر ضوابط و مقررات 

 

 

هاي ها و ارگاناعالم، تا پس از طي مراحل قانوني و در صورت عدم مغايرت، با امضاي رئيس محترم كميسيون به سازمانمصوبات صرفاً براي استحضار 

 مجري ابالغ گردد.

 


