کمیسیون ماده پنج شهر دولت آباد مورخ 99/20/41
نام متقاضی

آدرس ملک

1

راه و شهرسازی
59/75797
59/17/9

طرح اقدام ملی مسکن
افزایش ارتفاع پالک با کاربری مسکونی
اراضی مسکن مهر

حدود 9278

با توجه به پیش بینی سرانه های خدماتی در ساای مساکن
مهر و ارتفاع کاربری های مسکونی همجاوار باه راوره ساه
طبقه روی پیلوه ،باا افازایش ارتفااع پاالک هاا باا کااربری
مسکونی به روره ساه طبقاه روی پیلاوه احاداک ر 18/72
متر با احتساب جانپناه) و تاراک  % 192جها طارح اقادام
ملی تولید مسکن موافق گردید.

7

مجید معینی
59/15799
59/9/77

حذف گذر
کربکند-بلوار  17شهریور

---

با توجه به شکل گیری باف  ،مطابق با درخواس پیشانهادی
شهرداری باا حاذف گاذر و رتایا کلیاه ضاوابر و مقارراه
شهرسازی و معماریا مشارفی  ،ساایه انادازی و )...موافقا
گردید .رتای کلیه حقوق مکتسبه به تهاده شاهرداری مای
باشد.

8

مهران اتظمی
59/5759
59/29/11

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساح  92مترمربع
خیابان شهید محمدی

179

با توجه باه حقاوق مکتسابه ایجااد شاده در طارح هاادی و
تفکیکی سال  ،95با اراالح کااربری حاد فارال نقاا A-B
ات بی کااربری طارح هاادی) باه تماق  12متار باا تانمین
پارکینااو و رتایاا کلیااه ضااوابر و مقاارراه شهرسااازی و
معماری موافق گردید .رتای کلیه حقوق مکتسبه به تهاده
شهرداری می باشد.

1

اکبر کمالی مقدم
57/15197
57/25/19

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری
بلوار جانبازان – خیابان می

95

با توجه به موقعی نامناسب پالک با موضوع مخالف گردید.

9

تلی محقق
59/17278
59/25/11

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری به مساح  12متر مربع
خیابان شهدا

192/72

با توجه به کااربری تجااری در پیراماون محال ماورد نظار و
مساح ک پالک با موضوع مخالف گردید.

5

مژگان مهرابی
59/17575
59/25/25

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری
خیابان شهدا

159/72

با توجه به قرارگیری در  % 12فضای باز ا حیا ) باا موضاوع
مخالف گردید.

7

شهرداری
59/15978
59/12/21

تصویب طرح تفکیکی اراضی پش پاسگاه
اراضی کربکند

789222

مقرر گردید طرح تفکیکی پیشنهادی براساا ضاوابر طارح
جامع ارالح و پس از بررسی در کمیتاه کارشناسای و تنییاد
اتضا کمیسیون ماده پنج همراه مصوبه ابالغ گردید.

ردیف

موضوع درخواست

مساحتزمین
مترمربع

شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

نظریه کمیسیون ماده پنج

محل مهر و امضاء دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

تذکر :هرگونه اقدام در خصوص مصوبات منوط به ابالغ صورتجلسات از سوی استاندار محترم می باشد.

