کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان مورخ 99/30/72

1

شهرداری
111/81/12321
81/12/22

اصالح و دقیق سازی خط بدنه گذر و جانمایی کاربری ها
بزرگراه شهید حبیب الهی

-

ردیف

آدرس ملک

شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

ردیف

نام متقاضی

موضوع درخواست

مساحتزمین
مترمربع

نظریه کمیسیون ماده پنج

نام متقاضی
شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

موضوع درخواست

مساحتزمین

آدرس ملک

مترمربع

با اصالح و دقیق سازی خطط بدنطه گطذرها و جانمطایی کطاربری هطا
(مطابق نقشه) با رعایط کییطه اططابط و مقطرراا مطاگقط گردیطد
رعای کییه حقطق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

11

شهرداری
111/81/11112
81/12/2

حدگاصل نقاط A – B
خیابان سروش

2

شهرداری
111/81/11111
81/11/28

اصالح و دقیق سازی خط بدنه گذر حدگاصل نقاط  A-Bو
تعیین کاربری و ارتفاع
خیابان امام خمینی

-

با اصالح و دقیق سازی خط بدنه گذر حدگاصل نقاط  A-Bطبق خط
بدنه پیشنهادی شهرداری و تعیطین کطاربری و ارتفطاع مططابق پهنطه
مجاور طرح بازنگری مصطب مطاگقط گردیطد رعایط کییطه حقططق
مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

12

شهرداری
111/88/322
88/2/2

اگزایش عرض گذر حدگاصل نقاط  A -Bاز  11به 22
متر و تعیین کاربری و ارتفاع
محیه اطشاران

3

شهرداری
111/81/11112
81/11/28

تقییل عرض گذر حدگاصل نقاط  A – Bاز  1به  2متر و
تعیین کاربری و ارتفاع
خیابان مسجد عیی –بن بس جهاد

-

با تقییل عرض گذر حدگاصطل نقطاط  A-Bاز  1بطه  2متطر و تعیطین
کاربری و ارتفاع مطابق پهنه مجاور طرح بطازنگری مصططب مطاگقط
گردید رعای کییه حقطق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

13

شهرداری
111/88/122
88/2/11

1

شهرداری
111/81/11111
81/11/28

حذف گذر حد گاصل نقاط  A – Bو تعیین خط بدنه گذر
حدگاصل نقاط  C-Dو تعیین کاربری و ارتفاع

-

خیابان شمس آبادی – بن بس شهید سجادی گر

با حذف گذر حدگاصل نقاط  A-Bو تعیین خطط بدنطه گطذر (ایجطاد
گذر) حدگاصل نقاط  C-Dبه عرض  1متر و تعیین کاربری و ارتفطاع
مطابق پهنه مجاور طرح بازنگری مصطب مطاگق گردید رعای کییه
حقطق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

11

شهرداری
111/88/132
88/2/11

اصالح خط بدنه گذر حدگاصل نقاط  A-B-C-Dو  E-Fو
تعیین کاربری و ارتفاع
خیابان عالمه امینی

1

شهرداری
111/81/11111
81/12/12

حذف گذر حدگاصل نقاط  A – Bو اصالح و دقیق سازی
گذر حدگاصل نقاط  B – Cو تعیین کاربری و ارتفاع
خیابان شهدای ابر – کطچه شهید حسین گروغی

-

با حذف گذر حدگاصل نقاط  A-Bو تعیین خطط بدنطه گطذر (ایجطاد
گذر) حدگاصل نقاط  B-Cبه عرض  2متر و تعیین کاربری و ارتفطاع
مطابق پهنه مجاور طرح بازنگری مصطب مطاگق گردید رعای کییه
حقطق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

11

شهرداری
111/88/132
88/2/11

اصالح خط بدنه گذر حدگاصل نقاط  A-Bو تعیین
کاربری و ارتفاع
(کمیسیطن ماده پنج مطرخ  82/1/1بند )18
خیابان چهارباغ پایین – کطچه حاج رسطلیها

2

شهرداری
111/81/11111
81/12/12

حذف گذر حد گاصل نقاط  A – Bو تعیین کاربری و ارتفاع
روشن دش

-

با مطاطع مخالف گردید

12

اداره کل آمطزش و پرورش
111/81/2123
81/1/21

ا – تغییرکاربری از آمطزشی به مسکطنی و تعیین ارتفاع
خیابان آپادانا اول
 – 2تغییر کاربری از گردشگری -پذیرایی و اراای
نظامی به آمطزشی (جایگزین)
کطی امام

1

شهرداری
111/81/12123
81/12/22

-

خ آی ا کاشانی – کطچه عارف کالنتری

با اصالح و دقیق سازی خط بدنه گذر حدگاصل نقاط  A-Bو تعیطین
کاربری و ارتفاع مطابق پهنه مجاور طرح بطازنگری مصططب مطاگقط
گردید رعای کییه حقطق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

11

عباس سخایی
111/81/12121
81/11/12

تغییرکاربری از آمطزشی به مسکطنی و تعیین جایگزین
خیابان ابطالحسن اصفهانی

قطعه :1
حدود
323
قطعه :2
حدود
1111

1

شهرداری
111/81/8112
81/12/12

اصالح خط بدنه گذر حدگاصل نقاط  A – Bو تعیین
کاربری و ارتفاع
خیابان آتشگاه

-

با اصالح خط بدنطه گطذر حدگاصطل نقطاط  A-Bو تعیطین کطاربری و
ارتفاع مطابق پهنه مجاور ططرح بطازنگری مصططب مطاگقط گردیطد
رعای کییه حقطق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

11

شهرداری
111/81/12128
81/11/22

تغییرکاربری از مسکطنی به حمل و نقل و انبارداری
جه احداث ورودی ایستگاه مترو
میدان عاشق اصفهانی

حدود
128

با تغییرکاربری از مسکطنی به حمل و نقل و انبارداری جه احطداث ورودی
ایستگاه مترو با رعای کییه اطابط و مقرراا شهرسازی و معماری مطاگقط
گردید

9

شهرداری
111/81/12211
81/12/32

حذف گذر حدگاصل نقاط  B-Cو تعیین خط بدنه گذر
حدگاصل نقاط  B – Dبه عرض  12متر و تعیین کاربری و
ارتفاع
خیابان مقداد

-

با تطجه به واع مطجطد و شکل گیری گذر ،با حذف گطذر حدگاصطل
نقاط  B-Cو تعیین خط بدنه گذر (ایجاد گذر) حدگاصل نقاط A-B-
 Dو تعیین کاربری و ا رتفاع مطابق پهنه مجاور طرح بازنگری مصطب
مطاگق گردید رعای کییه حقطق مکتسبه به عهده شطهرداری مطی
باشد

18

زهرا نعیمی
111/81/11111
81/12/12

تغییرکاربری از مسکطنی به گردشگری و حذف گذر
حدگاصل نقاط A-B

حدود
132

با تطجه به نامه شماره  812/123/1821مططرخ  81/1/22اداره کطل میطراث
گرهنگی با حذف گذر حدگاصل نقاط  A-Bو تغییر کطاربری از مسطکطنی بطه
گردشگری صرگاً اقامتی با حفظ کالبد اصیل با رعای کییه اطابط و مقرراا
شهرسا زی و معماری مطاگق گردید رعای کییه حقطق مکتسبه و مجاورین
به عهده شهرداری و میراث گرهنگی می باشد

01

شهرداری
111/88/182
88/1/21

حذف خط بدنه حدگاصل نقاط  A – Bو تعیین کاربری و
ارتفاع
خیابان کمال اسماعیل –کطچه گیخانه

-

با حذف گذر حدگاصل نقاط  A-Bو تعیین کاربری و ارتفطاع مططابق
پهنه مجاور طرح بازنگری مصطب مطاگق گردید رعای کییه حقطق
مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

22

شهرداری
111/81/11111
81/12/11

قطعه :A
311
قطعه :B
1221

امن تاکید بر مفاد صطرتجیسه کمیسیطن ماده پنج مطرخ  81/2/23بنطد 1
درخصطط مباحث مربطط به میراث گرهنگی ،با تغییطر کطاربری قطعطه  Aاز
تاسیساا و تجهیزاا شطهری بطه حمطل و نقطل و انبطارداری و قطعطه  Bدر
راستای آزادسازی ایستگاه مترو از تاسیساا و تجهیزاا شهری به تجاری و
پارکینگ (همکف و طبقه اول تجاری و مابقی پارکینگ) با حطداکثر ارتفطاع
 22متر با رعای مشرگی  ،سایه اندازی و سایر اطابط و مقرراا شهرسازی
و معماری مطاگق گردید

اصالح و دقیق سازی خط بدنه گذر حدگاصل نقاط  A – Bو
تعیین کاربری و ارتفاع

تثبی خط بدنه گذرطرح بازنگری طرح تفصییی

نظریه کمیسیون ماده پنج

-

با تطجه به واع مطجطد و حقطق مکتسبه ایجاد شده ،بطا تثبیط خطط بدنطه
طرح بازنگری طرح تفصییی حدگاصل نقاط  A-Bمطاگق گردید

-

با اگزایش عرض گذر حدگاصل نقاط  A-Bاز  11به  22متر و تعیین کاربری
و ارتفاع مطابق پهنه مجاور طرح بازنگری مصططب مطاگقط گردیطد رعایط
کییه حقطق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

-

با حذف میدانچه و تعیین خط بدنه گذر حدگاصل نقاط  A-Bطبق خط بدنه
پیشنهادی شهرداری و تعیین کاربری و ارتفطاع مططابق پهنطه مجطاور ططرح
بازنگری مصطب مطاگق گردیطد رعایط کییطه حقططق مکتسطبه بطه عهطده
شهرداری می باشد

-

با تطجه به واع مطجطد ،رعای حریم مادی و تامین عرض تراگیکی مناسب،
با اصطالح خطط بدنطه حدگاصطل نقطاط  A-B-C-Dو  E-Fطبطق خطط بدنطه
پیشنهادی شهرداری و تعیین کاربری و ارتفطاع مططابق پهنطه مجطاور ططرح
بازنگری مصطب مطاگق گردیطد رعایط کییطه حقططق مکتسطبه بطه عهطده
شهرداری می باشد

-

با اصالح خط بدنه گذر حدگاصل نقطاط  A-Bطبطق خطط بدنطه پیشطنهادی
شهرداری و تعیین کاربری و ارتفاع مطابق پهنه مجاور طرح بازنگری مصطب
مطاگق گردید رعای کییه حقطق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد

حذف میدانچه و اصالح خط بدنه گذر حدگاصل نقاط B
–  Aو تعیین کاربری و ارتفاع
(میدانچه قطعه شماره )111
خیابان شریف واقفی

خیابان نشاط – کطچه میرزا کطچک خان

تغییرکاربری قطعه  Aاز تاسیساا و تجهیزاا شهری به
حمل و نقل و انبارداری (جه استقرار پیه ها) و تغییر
کاربری قطعه  Bاز تاسیساا و تجهیزاا شهری به
خدماا مختیط
میدان قدس

محل مهر و امضاء دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

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

قطعه:1
حدود
1811
قطعه:2
حدود
32222

با تطجه به ارا قضایی صادره با تغییر کاربری قطعه شماره ( )1از آمطزشی بطه
مسکطنی و تعیین ارتفاع مطابق پهنه مجاور طرح بازنگری مصطب و با تطجه
بططططه نامططططه هططططای شططططماره  1122/128221/112مطططططرخ  88/2/21و
 1122/121311/112مطرخ  81/12/1اداره کل آمطزش و پرورش با تغییطر
کاربری قطعه شماره ( )2از اراای نظامی و گردشگری -پذیرایی به آمطزشی
به عنطان جایگزین با ح فظ گذربندی مطجططد مطاگقط و درخصططط قطعطه
شماره ( ) 2مقرر گردید حداکثر اسطتفاده جهط تطامین نیازهطای آمطزشطی
تطسط اداره کل آمطزش و پرورش لحاظ گردد

مقرر گردید مطاطع تطسط شهرداری و اداره کل آمططزش و پطرورش جهط
پیشنهاد مناسب جایگزین بررسی و در جیساا آتی مطرح گردد

کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان مورخ 99/30/72
نام متقاضی

آدرس ملک

21

شهرداری
111/88/281
88/2/1

تعیین کد ارتفاع پالک با کاربری مسکطنی
خیابان گیزار

حدود
1122/2

پیرو مصطبه کمیسیطن ماده پنج مطرخ  81/1/22بند  ،1با تعیین ارتفاع کاربری مسکطنی مطابق پهنه
همجطار طرح بازنگری مصطب با رعای کییه اطابط و مقرراا شهرسازی و معماری مطاگق گردید

22

راه و شهرسازی
111/88/283
88/2/1

تغییرکاربری از مسکطنی به تجاری
میک شهر –خیابان گیستان

حدود
11

با تغییر کاربری از مسکطنی به تجاری بطا رعایط کییطه اططابط و مقطرراا
شهرسازی و معماری مطاگق گردید

23

شهرداری
111/81/8182
81/12/23

تعیین تکییف کاربری اراای خدماا و ذخیره خدماا
مسکطنی محیه قیعه نط

---

با تعیین تکییف کاربری اراای خدماا و ذخیره خدماا مسکطنی محیطه قیعطه نطط مططابق
نقشه های پیطس (کاربری/ارتفاع/گذربندی) مطاگق گردید

21

کریم بخشی پطر
111/81/2222
81/3/11

 – 1تغییرکاربری از آمطزشی به مسکطنی و تعیین ارتفاع
خیابان هزار جریب – خیابان خسروپطر – کطچه صفا

حدود
312

با تطجه به نامه شطماره  1122/121112/112مططرخ  88/2/21اداره کطل آمططزش و
پروش و حقطق مکتسبه ایجاد شده با اصالح کاربری آمطزشی و تعیین ارتفطاع مططابق
پهنه مجاور طرح بازنگری مصطب با رعای کییه اطابط و مقرراا شهرسطازی و
معماری مطاگق گردید

21

حسینعیی نریمانی
زمان آبادی
111/81/8112
81/12/12

تغییرکاربری از پارکینگ به مسکطنی و تعیین ارتفاع

حدود
188

مقرر گردید درخصطط تفکیکی مطسطم بطه صطنعتی زاده ،مطاططع تطسطط
شهرداری بررسی گردد

22

شهرداری
111/81/12111
81/11/13

حدود
2112

صرگاً با احداث همراه سرا در کطاربری بهداشطتی -درمطانی بطا سططش اشطغال  % 21و
ارتفاع حداکثر  31متر معادل ساختمان های مطجطد در شطهرک سطالم بطا تطامین
پارکینگ و رعای مشرگی  ،سایه اندازی و سایر اطابط و مقطرراا شهرسطازی و
معماری مطاگق گردید

21

راا نیک نداف
هاجر نیک نداف
111/81/1282
81/8/2

حدود
221/31

با تطجه به نامه شماره  822/123/1283مطرخ  82/8/21میراث گرهنگی با
تغییرکاربری از گستره بازار به گردشطگری -پطذیرایی (اقامتگطاه سطنتی) بطا
حفظ کالبد مطجطد و رعای کییه اطابط و مقرراا شهرسطازی و معمطاری
مطاگق گردید

21

استانداری
22/31/11122
81/1/18
() 111/81/111
81/1/18

ردیف

موضوع درخواست

مساحتزمین
مترمربع

شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

خیابان پنج آذر – کطچه آذر 1

تغییرکاربری از بهداشتی -درمانی به گردشگری جه
احداث هتل
بزرگراه شهید آقا بابایی – شهرک سالم
تغییرکاربری از گستره بازار به گردشگری -پذیرایی
(اقامتگاه سنتی)
خیابان حاگظ – کطچه شهید خییفه سیطانی

تقییل عرض گذر حدگاصل نقاط  A-Bاز  11به  12متر
(در کاربری کارگاهی)
خیابان مالک اشتر شرقی

--

نظریه کمیسیون ماده پنج

با تطجه به گذرهای مطجطد در شمال و جنطب محل مططرد نظطر بطا تقییطل
عرض گذر حدگاصل نقاط  A-Bاز  11به  12متر مطاگقط گردیطد رعایط
کییه حقطق مکتسبه به عهده شهرداری میباشد

محل مهر و امضاء دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

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

