کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان مورخ 22/4/92
نام متقاضی

آدرس ملک

1

شهرداری
559/89/55711
89/51/51

نحوه استقرار بنا و فضای باز در ضلع شمال
پالک های حد فاصل نقاط A – B
شهرک امیریه – خیابان اول

-

با توجه به وضع موجود و توپوگرافی محل ،بدوو تیییدر ردایبرر دی پ ده
ایتفاعی طرح بازنگرر (سه طبقه یور پیلوت) با یعایت فضار باز دی سمت
شمال حواقل به عمق هفت متر ،سطح اشیال مجاز  % 06و سایر ضدواب و
مقریات ش رسازر و معمایر موافقت گردیو.

2

شهرداری
559/89/9151
89/8/58

تغییرکاربری از گردشگری -پذیرایی به مسکونی با ارتفاع پهنه همجوار
(لغو مصوبه کمیسیون  87/5/58بند )51
خیابان شریعتی – کوچه شهید رجبعلی تاج الدین

حوود
066

مصوبه رمیسیو ماده پ ج مویخ  19/1/11ب و  12را لم یکن و با توجده
به نامه شماره  891/511/55818مورخ  89/5/51اداره کل میررا فرهنگری بدا
تیییر رایبرر از گردشگرر -پذیرایی به مسکونی و تعیدین ایتفدام مطدابق
پ ه مجاوی طرح بازنگرر مصوب موافقت گردیو.

حذف پالکهای ستاره دار و تعیین ارتفاع
خیابان نظر شرقی

-

مقری گردیو دیخصوص مصوبات قبلی رمیسیو موضوم ظدر مدوت حدواریر ید
هفته بریسی و دی جلسات آتی مطرح گردد.

اصالح پخ گذر در نقاط  Aو  Bاز  1*1به 1/1*1/1
خیابان خردمند  -کوچه بهاران

-

مقری گردیو دیخصوص رل گذی موضوم توس دفتر ف ی استانوایر بریسی
گردد.

تغییرکاربری از اراضی کشاورزی به مسکونی  -خدماتی
محله زوان

حدود
51915

مقری گردیو موضوم مجوداً توس رمیته رایش اسی بریسی گردد.

حوود
060

با توجه به بانو ر ویو همجوای ،استقرای دی رایبرر فضار سبز ،تاییو نقشده
ها توس ایگا متولی (شررت پاالیش فرآویده هار نفتی) و اعالم موافقت
نمای وه محترم ادایه رل حفاظت محی زیست ،با تیییر ردایبرر از فضدار
سبز به تاسیسات و تج یزات ش رر (پمپ ب زین) موافقت گردیو.

حوود
3330

ضمن تاریو بر مصوبه رمیسیو ماده پ ج مویخ  11/12/25ب و  12مقدری
گردیو پس از تعیین جایگزین فضار سبز توس ش ردایر دی جلسات آتی
مطرح گردد.

حوود
213

با موضوم مخالفت گردیو.

ردیف

موضوع درخواست

مساحتزمین
مترمربع

شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

3

0

5

شهرداری
559/87/1711
87/1/1
ابراهیم قناعتی
مصطفی ایزدی
11/1/519971
89/55/11
شهرداری
559/89/55171
89/51/55

تغییرکاربری از فضای سبز به تاسیسات و تجهیزات شهری جهت احدا
پمپ بنزین
اتوبان شهید اردستانی

9

فرهاد شیران
559/89/8117
89/51/51

8

ش ردایر
111/11/1016
11/3/16

تیییررایبرر از فضار سبز به مسکونی و تعیین ایتفام
اتوبا یدانی پوی– روچه مسجو الم ور

9

ش ردایر
111/11/11596
11/12/16

تیییررایبرر از باغ به فضار سبز
خیابا حجازر

نظریه کمیسیون ماده پنج

محل مهر و امضاء دبیرخانه کمیسیون ماده پنج
میایرت اساسی ب و ( 0اصالح مصوبه رمیسیو ماده پ ج مویخ  11/3/12ب و )26پس از طی مراحل قانونی ابالغ خواهو گردیو.

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

