کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان مورخ 99/70/70
ردیف

تاریخ نامه

1

115/55/5959
55/11/11

0

115/55/5911
55/5/15

آدرس ملک

ردیف

نام متقاضی
شماره نامه ارگان

موضوع درخواست

مساحتزمین
مترمربع

نظریه کمیسیون ماده پنج

تاریخ نامه

حدود
551

با توجه به توضیحات نماینده محترم اداره کل میراث فرهنگی
گردشگری و صننای دتنتی اتنتان در جلسنه و نامنه شنماره
 510/109/101959مننورخ  51/10/19آن ارگننان ،بننا حننذف
تتاره تاریخی در چهار پالک و تعینین ارتفناع مبنابص مهنوبه
کمیسیون ماده پنج مورخ  59/11/01بند  95موافقت گردید.

11

افزایش ارتفاع پالک با کاربری گردشگری-پذیرایی
(چهار طبقه روی پیلوت)
(پیرو بند  9کمیسیون ماده پنج مورخ )55/9/10
خیابان صارمیه

حدود
911

حذف نشان تاریخی و تعیین ارتفاع
(پیرو بند  95کمیسیون ماده پنج مورخ  59/11/01و
بند  9مورخ )55/9/15
خیابان مارنان

نام متقاضی
شماره نامه ارگان

01/9/101029
55/10/09

موضوع درخواست

مساحتزمین

آدرس ملک

مترمربع

تقلیل عرض گذر حدفاصل نقاط  A – Bاز  11به
 5متر و تعیین کاربری و ارتفاع
خیابان کاوه – کوی  00بهمن

--

با توجه به وض موجود محل و امتداد گذر با عرض  5متنر ،بنا تقلینل
عرض گذر حدفاصل نقاط  A-Bاز  11بنه  5متنر و تعینین کناربری و
ارتفاع مبابص پهنه مجاور طرح بازنگری مهوب موافقت گردید .رعایت
کلیه حقوق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد.

حدود
9111

در راتتای ایجاد فضای فرهنگی در منبقنه منورد ن نر مقنرر گردیند
شهرداری نسبت به ارتال تنایت پنالن پیشننهادی بنا تنبا اشنغال
حنداکرر  % 91و اختهننام مننابقی پننالک بنه فضننای تننبز و بنناز بننه
دبیرخانه اقدام تا پس از بررتی در کمیته کارشناتی در جلسات آتنی
مبرح گردد.
با طرح پیشنهادی مخالفت و ضمن تربیت گسنتره طنرح وینژه مقنرر
گردید شهرداری نسبت به ارائه طرح پیشنهادی مناتن اقندام تنا در
جلسات آتی مبرح گردد.
با توجه به پیشنهاد جلسه کمیسیون ماده پنج و وض موجنود ،صنرفا
با بخش جنوبی از پهنه منورد ن نر طبنص نقشنه پیوتنت بنه مقینا
 1/1111با کاربری مسکونی و خدماتی و تعیین ارتفناع مبنابص پهننه
مجاور طرح بازنگری مهوب موافقت و مابقی پهنه همچنان با کناربری
طرح ویژه در طرح تربیت گردید تا پس از ارائنه پیشننهاد مناتن در
جلسات آتی مبرح گنردد .رعاینت کلینه حقنوق مکتسنبه بنه عهنده
شهرداری می باشد.

با توجه به نامنه شنماره  550/109/1995منورخ  55/1/1اداره
کل مینراث فرهنگنی گردشنگری و صننای دتنتی اتنتان ،بنا
افزایش ارتفاع یک طبقه مازاد بر ضوابط طرح بازنگری مهنوب
( 9/0متر) صرفاْ جهت احداث هتل موافقت گردید.

10

01/91/95225
55/5/9

تغییرکاربری از اراضی کشاورزی به فرهنگی با
رعایت گذربندی و حریم مادی حد فاصل نقاط B
–A
خیابان آتشگاه – خیابان حجازی

تغییر کاربری از فضای تبز به تاتیسات و تجهیزات شهری
(احداث جایگاه توخت تری االحداث)
خیابان شهیده بنت الهدی صدر (شهرک نگین)

--

با توجه به نامه شماره /55/0915م مورخ  55/5/11اداره کنل
حفاظت محیط زیست با موضوع مخالفت گردید.

19

115/55/5901
55/11/19

تعیین تکلیف کاربری های گستره طرح های ویژه
خوراتگان -خیابان تلمان

--

تغییر کاربری از فضای تبز به تاتیسات و تجهیزات شهری
(احداث جایگاه توخت تری االحداث)
خیابان جی -روبروی پارک نیلوفر

--

با توجه به ماده  99و  92آیین نامه مالی شهرداری مقرر گردید
ضمن بررتی مجدد توتط شهرداری و اخذ اتتعالم از پدافنند
غیرعامل اتتانداری و شنورای اتنالمی شنهر در جلسنات آتنی
مبرح گردد.

19

115/55/5901
55/11/19

تعیین تکلیف کاربری های گستره طرح های ویژه
خوراتگان -خیابان اهلل اکبر

--

تغییر کاربری از فضای تبز به تاتیسات و تجهیزات شهری
(احداث جایگاه توخت تری االحداث)
خیابان آتشگاه

--

با توجه به واق شدن در حریم کوه آتشگاه با موضوع مخالفنت
گردید.

19

115/55/2119
55/1/09

تغییر کاربری قبعه شماره یک از آموزشی به
مسکونی و تغییر کاربری قبعه شماره دو از
گردشگری – پذیرایی و اراضی ن امی به آموزشی
به عنوان جایگزین
خیابان آپادانا

مسکونی:
9511
آموزشی:
9111

2

01/19/112119
55/11/1

تهوی خط بدنه گذر حدفاصل نقاط A-B
خیابان صفوی نژاد

--

پیرو مهوبه کمیسیون ماده پنج  51/9/10بند  12مجدداْ خنط
بدنه طرح بازنگری تربیت گردید .ضمناْ مقرر گردیند دبیرخاننه
از پذیرش مجدد درخواتت خودداری نماید.

1

01/9/111111
55/11/02

اصالح خط بدنه گذر حد فاصل نقاط A – B
خیابان میرداماد – بن بست ثقه االتالم

--

پیرو مهوبه کمیسیون ماده پننج منورخ  51/2/09بنند  ،05بنا
خط بدنه پیشنهادی شهرداری مجدداْ مخالفت گردید.

5

01/91/5/59192
55/5/5

اصالح خط بدنه گذر حد فاصل نقاط A – B
خیابان شهید احمد موذنی

--

پیرو مهوبه کمیسیون ماده پنج مورخ  55/9/2بند  ،9مجدداْ با
موضوع مخالفت و خط بدنه طرح بازنگری تربیت گردید.

9

115/55/5099
55/5/10

01

115/55/5911
55/5/19

9

9

115/55/9909
55/2/12

9

تغییرکاربری از باغ به تاتیسات و تجهیزات شهری
جهت احداث پمپ بنزین و اصالح خط بدنه گذر حد
فاصل نقاط A – B – C
خیابان بهارتتان – کوچه تمییزی
تغییرکاربری از فضای تبز به مسکونی
(پیرو بند  9کمیسیون ماده پنج مورخ )55/1/09
خیابان باهنر

حدود
999

پیرو مهوبه کمیسیون ماده پنج مورخ  51/11/91بند  9مجدداْ
با موضوع مخالفت گردید.

حدود
1599

با موضوع مخالفت گردید.

محل مهر و امضاء دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

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

نظریه کمیسیون ماده پنج

مقرر گردید موضوع توتط اداره کل آموزش و پرورش بررتی گردد.

