کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان مورخ 89/25/52
نام متقاضی

نام متقاضی

1

119/89/11401
89/11/11

اصالح و دقیق سازی خط بدنه گذر حد فاصل نقاط A – B
خیابان سجاد –کوچه شهید فاطمی

--

مقرر گردید موضوع مجدداً توسط شهرداری بررسی گردد.

1

119/89/11194
89/11/01

حذف میدانچه و اصالح خط بدنه گذر حد فاصل نقاط
 A – Bو تعیین کاربری و ارتفاع
خیابان آزادگان

--

با پیشنهاد شهرداری مخالفت و طرح بازن ری تثبیت گردید.

10

0

119/89/3091
89/0/19

تقلیل عرض گذر حدفاصل نقاط A-Bاز  11به  13و
تعیین کاربری و ارتفاع
(مصوبه کمیسیون ماده پنج  83/8/10بند )98
خیابان سعادت

--

با خط پروژه پیشنهادی شدهرداری مطدابق نقشده پیوسدت بده
مقیددا ( 1/911طبددق مصددوبه کمیسددیون مدداده پددنج مددور
 89/8/10بند  )98موافقت گردید .رعایت کلیه حقوق مکتسدبه
به عهده شهرداری می باشد.

14

119/89/11114
89/11/13

4

119/89/3091
89/0/19

اصالح خط بدنه مصوب کمیسیون ماده پنج 89/3/19
بند  01حد فاصل نقاط A-Bبه عرض 01متر و تعیین
کاربری و ارتفاع
حد فاصل شریف غربی تا مادی سودان

--

با خط پروژه پیشنهادی شدهرداری مطدابق نقشده پیوسدت بده
مقیا ( 1/1111طبدق مصدوبه کمیسدیون مداده پدنج مدور
 80/11/8بند  )11موافقت گردید .رعایت کلیه حقوق مکتسدبه
به عهده شهرداری می باشد.

19

119/89/0039
89/9/10

تایید طرح تفکیکی
(تعیین کاربری  ،ارتفاع و گذربندی)
خیابان امام خمینی – ورودی عاشق آباد

9

119/89/9908
89/8/18

حذف میدانچه
خیابان فردوسی – خیابان مجمر

--

با حذف میدانچه و اصالح طرح مطابق نظر کمیسیون ماده پنج
موافقت گردید .رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شدهرداری
می باشد.

13

119/80/8941
80/0/11

تغییرکاربری از ورزشی به مسکونی و تعیین ارتفاع
خیابان شیخ مفید – کوچه شهید تفکری

حدود
413

3

119/89/9809
89/0/0

اصالح خط بدنه گذر
(گای زین خط بدنه مصوبه کمیسیون ماده پنج مور
 89/4/18بند )1
خیابان کمال

--

با توگه بده نامده شدماره  891/110/10181مدور 89/11/14
میراث فرهن ی ،با اصالح خط بدنه گذر حدفاصدل نقداط A-C
موافقت گردید .رعایت کلیه حقوق مکتسبه به عهده شدهرداری
می باشد.

10

119/80/11011
80/8/10

تغییرکاربری از خدماتی و فضای سبز به فرهن ی -مذهبی
سپاهانشهر

حدود
0919

0

119/89/11101
89/11/18

تغییرکاربری از مسکونی به بهداشتی درمانی
خیابان باهنر – کوچه المهدی

حدود
099

بدا توگدده بده نامدده شدماره /11/1/13918پ مددور 89/11/11
دانش د اه علددوم پزشددکی ،بددا تغییددر کدداربری از مسددکونی بدده
بهداشتی-درمانی با رعایدت کلیده ضدوابط و مقدررات مربوطده
موافقت گردید.

9

119/89/8993
89/11/14

تغییرکاربری از خدمات اگتماعی به مسکونی و تعیین ارتفاع
خیابان گی

حدود
011

با توگه به کاربری طرح تفصیلی مصوب قددی (مسدکونی) ،بدا
تغییر کاربری از خدمات اگتماعی به مسکونی و تعیدین ارنفداع
مطابق پهنه مجاور طرح بازن ری مصوب موافقت گردید.

9

119/89/11191
89/11/01

تغییر کاربری از طرح ویژه چهارباغ به
گردش ری -پذیرایی و تجاری
خیابان چهارباغ عباسی

حدود
111

با توگه بده نامده شدماره  801/110/10044مدور 80/11/10
میراث فرهن ی صرفاً با تثبیت وض موگود (تغییدر کداربری از
طرح ویژه چهارباغ به گردشد ری -پدذیرایی و تجداری مطدابق
وض موگود) موافقت گردید.

01

119/89/11119
89/11/18

تغییرکاربری از مسکونی به گردش ری -پذیرایی
(اقامت اه سنتی)
خیابان حکی نظامی – کوچه سن تراشها

حدود
409

با توگه به نامده شدماره  891/110/11899مدور 89/11/11
میراث فرهن ی بدا تغییرکداربری از مسدکونی بده گردشد ری-
پذیرایی (اقامت اه سنتی) بدا رعایدت کلیده ضدوابط و مقدررات
شهرسازی و معماری موافقت گردید.

ردیف

آدرس ملک

شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

آدرس ملک

11

119/89/11101
89/11/01

تغییرکاربری از فضای سبز به مسکونی و تعیین ارتفاع
اتوبان ردانی پور (اتوبان چمران) – کوچه مسجد
المهدی

حدود
0003

مقرر گردیدد پدا از تعیدین گدای زین کداربری فضدای سدبز توسدط
شهرداری ،مجدداً در گلسات آتی مطرح گردد.

--

تغییرکاربری از مسکونی به مذهبی
خیابان ابن سینا – کوچه شما

حدود
119

با تغییر کاربری از مسکونی به مذهبی موافقت گردید.

احداث اتاق کارگری
خیابان صمدیه لباف

کل:
1101/1
اتاق کارگری:
11

با توگه به نامه شماره  8911/41984مور  89/11/19سازمان گهداد
کشاورزی با توسعه اتاق کارگری بده مسداحت (11بیسدت) مترمربد
(مجموع  49مترمرب ) موافقت گردید.

حدود
11801

با طرح تفکیکی مطابق نقشه پیوست به شرح ذیل موافقت گردید:
-1حداکثر ارتفاع در پالک های شمالی هفت طبقه
 -1حداکثر ارتفاع در پالک های گنوبی شش طبقه
-0حداقل عرض محور میانی پالک ها چهارده متر
-4رعایت مفاد گدول شماره  3ذیل بند  9-9ضوابط و مقدررات طدرح
بازن ری الزامی می باشد.
با موضوع مخالفت گردید.

با تغییر کاربری از خددماتی و فضدای سدبز بده فرهن دی -مدذهبی و
تثبیت گذر حدفاصل نقاط  A-Bموافقت گردید.

ردیف

موضوع درخواست

مساحتزمین
مترمربع

نظریه کمیسیون ماده پنج

موضوع درخواست

مساحتزمین
مترمربع

شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

محل مهر و امضاء دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

* بند  11از گدول حذف گردید.

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

نظریه کمیسیون ماده پنج

