کمیسیون ماده پنج شهر کاشان مورخ 99/30/30
نام متقاضی

نام متقاضی

1

شهرداری
2/82/18521
79/18/82

افزایش عرض گذر حدفاصل  A-Bاز  81به  22متر
مابین خیابان شهدای لتحر و رینگ شهر

-

با توجه به توضیحات ارائه شده توسط شهرداری ،مقررر گردیرد درخصرو
امکان تحقق پذیری به جهت بررسی بیشتر ،موضوع بره شرهرداری عرودت
گردد.

11

8

علی سرباز
2/82/12215
72/1/87

افزایش ارتفاع پالک با کاربری مسکونی از 12/52به 11متر با
سطح اشغال % 98
خیابان آیت اله کاشانی

895/25

با توجه به وضعیت پالک با افزایش ارتفاع صرفاً در حد یک طبقه مرازاد برر
ضوابط (با ارتفاع حداکثر  11متر) با رعایت مشرفیت ،سایه انردازی ،سرطح
اشغال مجاز و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موافقت گردید.

18

حسین منوچهر
2/82/88252
72/2/7

2

راه و شهرسازی

تغییر کاربری از درختکاری و جنگل کاری به گردشگری تفریحی
تفرجی (تثبیت کاربری طرح جامع)
بلوار الهیه

5222

با موضوع مخالفت گردید.

12

راه و شهرسازی

تغییرکاربری از با به مسکونی
(تثبیت کاربری طرح تفصیلی)
خیابان امیرکبیر

1

شهرداری
77/58/122/5585
77/2/21

افزایش ارتفاع پالک های مشخص شده مطابق نقشه
بلوار صنعت -بلوار دانش

-

با توجره بره درخواسرت شرهرداری بره شرماره  77/58/122/5585مرور
 77/2/21و توضیحات ارائه شده در جلسه ،با رعایت مفاد جدول شرماره 9
در نقشه های پیوست با حداکثر ارتفاع پنج طبقه (حداکثر  82متر) جهرت
پالک های بر اول معابر و مشخص شده بر روی نقشه با رعایت مشررفیت،
سایه اندازی و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موافقت گردید.

11

محسن ارفع
2/82/19752
72/5/81

تغییر کاربری از مسکونی به مختلط و افزایش ارتفاع از 11به
15/52متر با سطح اشغال % 92
خیابان آیت اله کاشانی

282

5

مصطفی شاهی
2/82/7799
72/2/87

تغییر کاربری از مرکزخدمات ناحیه ای و محله ای به مسکونی و
تفکیک به  5قطعه
فاز دو ناجی آباد

1112

با تثبیت کاربری طرح تفصیلی (فرهنگی و مختلط) موافقت گردید.

15

راه و شهرسازی

تغییرکاربری از فضای سبز به ورزشی
(تثبیت کاربری طرح تفصیلی)
فاز یک ناجی آباد

8722

با تثبیت کاربری طرح تفصیلی (تغییر کاربری از فضای سبز به ورزشی) برا رعایرت
کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موافقت گردید.

5

محمدجواد پوت کار
2/82/19757
72/5/81

تغییرکاربری از مسکونی به مذهبی
خیابان امام خمینی

225

با توجه به استعالمات اخذ شرده از سرازمان تبلیغرات اسرالمی بره شرماره
 82172/5829مور  72/5/85با تغییر کاربری از مسکونی بره مرذهبی برا
رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موافقت گردید .رعایرت
کلیه حقوق مجاورین به عهده شهرداری می باشد.

15

شهرداری
2/82/81819
72/7/2

تغییر کاربری از مسکونی به مختلط و افزایش ارتفاع تا
15/52متر
بلوار کارگر

2215/21

با تغییر کاربری از مسکونی به مختلط و افزایش ارتفاع تا سه طبقه روی همکف برا
تامین پارکینگ و رعایت سرایر ضروابط و مقرررات شهرسرازی و معمراری موافقرت
گردید.

9

راه و شهرسازی

85222

با تغییر کاربری ازگردشگری -تفریحری و تفرجری بره مسرکونی برا ترامین
خدمات موافقت و مقرر گردید طرح تفکیکی با ارائه سرانه خدمات به تایید
کمیته کارشناسی برسد.

19

سید صدر الدین سراجی
2/82/88578
72/2/12

تجمیع دو پالک و افزایش ارتفاع از  11به  19متر با سطح
اشغال % 52
بلوار مادر

1211

با تجمیع ،افزایش ارتفاع از  11به  19متر و سطح اشغال  % 52با تامین پارکینگ و
رعایت مشرفیت ،سایه اندازی و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موافقت
گردید.

2

امیر غفور
2/82/11729
72/1/88

افزایش ارتفاع از  11به 19متر با سطح اشغال % 59
خیابان آیت اله کاشانی

158

با توجه به شیب و اختالف سطح دو معبر مقرر گردید موضوع توسط کمیته
کارشناسی مجدداً بررسی گردد.

12

شهرداری
2/82/82512
82/2/85

تغییر کاربری از مرکز خدمات منطقه ای به مختلط و افزایش
ارتفاع از  11به  88متر
خیابان امیرکبیر

-

با تغییر کاربری از مرکز خدمات منطقه ای و افزایش ارتفاع به میرزان چهرار طبقره
روی همکف با تامین پارکینگ و رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
موافقت گردید.

9

جامعه نابینایان
2/82/2152
77/8/85

تغییرکاربری از مرکزخدمات ناحیه ای و محله ای به مسکونی و
افزایش ارتفاع تا  19متر با سطح اشغال % 92
فاز  2ناجی آباد

1128

با تغییر کاربری از مرکز خدمات ناحیه ای و محله ای بره مخرتلط (مطرابق
طرح تفصیلی مصوب ابال نشده /با تثبیت طرح تفصیلی) و ارتفاع حداکثر
سه طبقه روی پیلوت و رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری
موافقت گردید.

17

موسسه خدمات عمران
2/82/82225
72/2/82

افزایش ارتفاع پالک با کاربری مسکونی از  12/52به 19متر
فاز دو ناجی آباد

2211

با توجه به تجمیع صورت گرفته با چهار طبقه روی پیلوت با سرطح اشرغال ، % 52
تامین پارکینگ و رعایت مشرفیت ،سایه اندازی و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی
و معماری موافقت گردید.

01

حسین محبوبی
2/82/19751
72/5/81

افزایش ارتفاع پالک با کاربری مسکونی تا 11/52متر در سطح
اشغال % 22
خیابان مدر

199

در راستای آزادسازی گذر ،با تثبیت ارتفراع طررح تفصریلی مصروب ابرال
نشده و افزایش سطح اشغال از  % 52به  % 92با رعایرت مشررفیت ،سرایه
اندازی و سایر ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موافقت گردید.

82

آقایان شفق و اخوان
2/82/81812
72/7/2

تغییر کاربری از فضای سبز و اداری انتظامی به مختلط
بلوار قطب راوندی

1981

با تغییر کاربری از فضای سبز و اداری -انتظامی به تجاری-خدماتی به صورت یرک
طبقه با سطح اشغال  282( % 52مترمربرع) برا رعایرت کلیره ضروابط و مقرررات
شهرسازی و معماری موافقت گردید.

ردیف

آدرس ملک

شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

تغییر کاربری از گردشگری تفریحی تفرجی به مسکونی و تفکیک
بلوار الهیه

ردیف

موضوع درخواست

مساحتزمین
مترمربع

نظریه کمیسیون ماده پنج

موضوع درخواست

مساحتزمین

آدرس ملک

مترمربع

شهرداری
2/82/17582
72/9/9

دقیق سازی و افزایش عرض گذر از  81به  12متر و تغییر
کاربری زمین مجاور از مسکونی خدماتی به مختلط تا ارتفاع
 12/92متر
حدفاصل بلوارامام رضا تا خیابان بعثت

9721

با افزایش عرض گذر از  81به  12متر و تغییر کاربری باقیمانده پالک شرهرداری از
مسکونی -خدماتی به مختلط موافقت و مقرر گردید نقشه اجرایی گرذر برا مقیرا
 1/522توسط شهرداری تهیه و پس از تایید اعضای کمیته کار همراه مصوبه ابرال
گردد.

تغییرکاربری از مسکونی به پارکینگ
(جهت استفاده مجموعه اقامتی -گردشگری)
خیابان فاضل نراقی

182

با تغییر کاربری از مسکونی به پارکینگ موافقت گردید .رعایت کلیه حقوق مکتسبه
به عهده شهرداری می باشد.

815

با تثبیت کاربری طرح تفصیلی و تغییر کاربری از با به مسکونی برا رعایرت کلیره
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موافقت گردید.

با افزایش ارتفاع از  11به  15/5متر با رعایت مشرفیت ،سایه اندازی و سایر ضروابط
و مقررات شهرسازی و معماری موافقت گردید .رعایت ضوابط طرح تفصیلی الزامری
است.

شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

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

کمیسیون ماده پنج شهر کاشان مورخ 99/30/30
نام متقاضی

آدرس ملک

81

طاهره بذرافشان
2/82/81292
72/9/22

تجمیع دو پالک و افزایش ارتفاع از  12/52به 11متر
خیابان بهشتی

191
+
112

با توجه به تجمیع صورت گرفته و وجود گذر در ضرلع شرمالی برا افرزایش
ارتفاع از  12/5به  11متر برا مشررفیت ،سرایه انردازی و سرایر ضروابط و
مقررات شهرسازی و معماری موافقت گردید.

88

غالمعلی قنبری
2/82/17272
72/9/9

تغییر کاربری از مسکونی به مختلط با سطح اشغال % 122
خیابان 88بهمن

75/22

با تغییر کاربری از مسکونی به مختلط با سطح اشغال  % 122و رعایت کلیه
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری موافقت گردید.

82

شهرداری
2/82/28892
79/12/5

ایجاد گذر  12متری حدفاصل نقاط A-B
تعریض گذر از  5به  2متر حدفاصل نقاط  C-Dو تغییر کاربری از
مسکونی به پارکینگ
بافت با ارزش تاریخی کاشان

922

با توجه به استعالم میراث فرهنگی برا ایجراد شربکه  12مترری در شرمال
خیابان اباذر حدفاصل نقاط  A-Bو تغییر کاربری از مسکونی بره پارکینرگ
کوچه باغچه شاهی با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسرازی و معمراری
موافقت گردید.

81

مهدی خرم آبادی و
شرکا
2/82/89217
72/12/5

تغییر کاربری از مسکونی به اقامتی گردشگری
خیابان بخارایی

821

با توجه به نامه موافقت اداره میراث فرهنگی بره شرماره 728/182/7195
مور  72/7/1با تغییر کاربری از مسکونی به اقامتی گردشرگری برا حفر
کالبد بنای تاریخی طبق ضوابط میراث فرهنگی و تامین پارکینگ موافقت
گردید .رعایت حقوق مجاورین به عهده شرهرداری و میرراث فرهنگری مری
باشد.

85

محمد بهشتیان
2/82/82781
72/12/88

تغییر کاربری از مرکز خدمات ناحیه ای و محله ای به اقامتی
گردشگری
خیابان فاضل نراقی

225

با توجه به نامه موافقت اداره میراث فرهنگی به شماره  121/8792مرور
 72/9/9با تغییر کاربری از مرکز خدمات ناحیه ای و محلره ای بره اقرامتی
گردشگری با حف کالبد بنای تاریخی طبق ضوابط میراث فرهنگی و تامین
پارکینگ موافقت گردید .رعایرت حقروق مجراورین بره عهرده شرهرداری و
میراث فرهنگی می باشد.

85

رضا ترقی
2/82/22255
72/11/12

تغییر کاربری از مسکونی به پارکینگ
خیابان علوی

175

با توجه به نامه موافقت اداره میراث فرهنگی به شماره  728/1/1225مور
 72/12/88با تغییر کاربری از مسکونی به پارکینگ(جهت تامین پارکینگ
مجموعه اقامتی با حف کالبد بنای تاریخی) طبق ضوابط میراث فرهنگری
موافقت گردید .رعایت حقوق مجاورین به عهده شهرداری و میراث فرهنگی
می باشد.

89

شروین عرفانی
2/82/22121
72/11/5

تغییر کاربری از مسکونی به اقامتی گردشگری
خیابان فاضل نراقی

792

با توجه به نامه موافقت اداره میراث فرهنگی به شرماره  1225252مرور
 72/12/1با تغییر کاربری از مسکونی به اقامتی گردشگری با حفر کالبرد
بنای تاریخی تحت نظارت اداره میراث فرهنگی با تامین پارکینگ موافقرت
گردید .رعایت حقوق مجاورین به عهده شرهرداری و میرراث فرهنگری مری
باشد.

82

احمد ناصحی
2/82/22259
72/11/12

تغییر کاربری از بافت ویژه تاریخی به اقامتی گردشگری
خیابان فاضل نراقی

122

با توجه به نامه موافقت اداره میراث فرهنگری بره شرماره 728/182/512
مور  72/1/82با تغییر کاربری از بافت ویژه تاریخی به اقامتی گردشرگری
با حف کالبد بنای تاریخی تحت نظارت اداره میرراث فرهنگری برا ترامین
پارکینگ موافقت گردید .رعایرت حقروق مجراورین بره عهرده شرهرداری و
میراث فرهنگی می باشد.

99

فاطمه عراقی
2/82/22121
72/11/5

تغییر کاربری از بافت ویژه تاریخی به اقامتی گردشگری
خیابان فاضل نراقی

857

با توجه به نامه موافقت اداره میراث فرهنگی به شرماره  1285225مرور
 72/1/21با تغییر کاربری از بافت ویژه تاریخی بره اقرامتی گردشرگری برا
حف کالبد بنای تراریخی طبرق ضروابط اداره میرراث فرهنگری برا ترامین
پارکینگ موافقت گردید .رعایرت حقروق مجراورین بره عهرده شرهرداری و
میراث فرهنگی می باشد.

01

محسن برازنده
2/82/82281
72/12/15

تغییر کاربری از بافت ویژه تاریخی به اقامتی گردشگری
خیابان مال حبیب ا ...شریف

227

با توجه به نامه موافقت اداره میراث فرهنگی به شرماره  1217151مرور
 72/2/2با تغییرر کراربری از مسرکونی (بافرت ویرژه تراریخی) بره اقرامتی
گردشگری با حف کالبد بنای تاریخی تحت نظارت اداره میراث فرهنگی با
تامین پارکینگ موافقت گردید .رعایت حقوق مجاورین به عهده شهرداری و
میراث فرهنگی می باشد.

00

حسینعلی درختی و
شرکا
2/82/22128
72/11/5

تغییر کاربری از مسکونی به اقامتی گردشگری
خیابان فاضل نراقی

219

با توجه به مجوز اداره میراث فرهنگی به شماره  127785مور 72/9/82
با تغییر کاربری از مسکونی به اقرامتی گردشرگری برا حفر کالبرد بنرای
تاریخی طبق ضوابط میراث فرهنگی و ترامین پارکینرگ موافقرت گردیرد.
رعایت حقوق مجاورین به عهده شهرداری و میراث فرهنگی می باشد.

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.

