کمیسیون ماده پنج شهر تیران مورخ 99/50/21
ردیف

تاریخ نامه

آدرس ملک

1

محمدعلی مظاهری
55/14511
18/1/11

تغییر کاربری از مذهبی به مسکونی
کوی چهارده معصوم -گذر  11متری

ردیف

نام متقاضی
شماره نامه ارگان

موضوع درخواست

مساحتزمین
مترمربع

نظریه کمیسیون ماده پنج

نام متقاضی
شماره نامه ارگان
تاریخ نامه

141

با توجه به اسناد مالکیت ارائه ش ده و کاربری طرر جرام( سمسرکونیبا برا
تثبیت کاربری مسکونی برا رعاترت کلیره بروابم و متررراس شهرسرازی و
معماری موافتت گردتد .کلیه حتوق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد.
رعاتت بوابم حرتم مسجد ثبتی الزامی است.

11

موضوع درخواست

مساحتزمین

آدرس ملک

مترمربع

نظریه کمیسیون ماده پنج

عباس حیدری
55/14215
18/1/11

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری در طبته همکف
خیابان شهید مختاری-گذر  11متری

258

با توجه به واق( شدن در  % 11فضای باز سحیاطبا با موبوع مخالفت گردتد.

2

حسین دادخواه
55/15151
18/11/41

تغییر کاربری از باغ به مسکونی
خیابان حافظ -کوی خرم 12 -متری

1121

مترر گردتد مطابق بوابم مربوطه سبند  11مصوباسب اقدام گردد.

12

ربا امینی
55/15112
18/11/25

تفکیک پالک با کاربری مسکونی به دو پالک به مساحت های
 151و  281مترمرب(
خیابان آذر

111

با تفکیک به دو پرالک برا کراربری مسرکونی برا رعاترت کلیره بروابم و متررراس
شهرسازی و معماری موافتت گردتد .کلیه حتوق مکتسبه به عهرده شرهرداری مری
باشد.

4

امیرحسین مظاهری
55/18124
18/12/11

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری
خیابان فارابی

111/1

با تغییر کاربری از مسکونی به تجراری در طبتره همکرف بره مسراحت 25
مترمرب( در  % 11ساخت با تامین پارکینگ و رعاتت مشرفیتا ساته اندازی
و ساتر بوابم و مترراس شهرسازی و معماری موافتت گردتد.

14

سپاه
51/8145
15/5/1

تغییر کاربری از اداری به مسکونی-تجاری
بلوار امام خمینی

128

با تغییر کاربری از اداری به مختلم سمسکونی -تجاری و پارکینگب با رعاترت کلیره
بوابم و مترراس شهرسازی و معماری موافتت گردتد .کلیه حتوق مکتسبه به عهده
شهرداری می باشد.

1

محمدترکی و شرتک
55/12114
18/8/24

تغییر کاربری از مسکونی به آموزشی
کوی دانش-گذر  11متری

215

با موبوع مخالفت گردتد.

11

شهرداری
55/11111
18/11/1

جابه جاتی خیابان  11متری شمال امامزاده احمدسعب

-

مترر گردتد موبوع توسرم شرهرداری و اداره کری میرراه فرهنرری بررسری و در
جلساس آتی مطر گردد.

5

بتول شیرازی
55/4121
18/4/5

تفکیک و تغییر کاربری بخشی از پالک از مسکونی به تجاری
شهرک صادقیه -بلوار کشاورز

4111

با طر تفکیکی و تغییر کاربری مطابق نتشه پیوست سمسکونی به مساحت
حدود  2482مترمرب(ا فضای سبز به مساحت  411مترمربر(ا تجراری بره
مساحت حردود  112مترمربر( و شربکه معرابر بره مسراحت حردود 111
مترمرب(ب با رعاتت کلیه بوابم و متررراس شهرسرازی و معمراری موافترت
گردتد.

15

حسن صفرزاده
55/15111
18/11/1

تفکیک پالک با کاربری مسکونی به سه پالک به مساحت های 215ا
 211/1و  215/4مترمرب( به صورس شرقی  -غربی
منطته  -1بن بست شفا

118/5

با توجه به تفکیک پالک های همجوارا با تفکیک به سه پالک بره صرورس شررقی-
غربی به مساحت های 215ا  211/1و  215/4مترمرب( برا رعاترت کلیره بروابم و
مترراس شهرسازی و معماری موافتت گردتد.

1

شهرداری
55/14111
18/1/14

کاهش عرض گذر حدفاصی نتاط  A-Bاز  12به  11متر
کوی فرهنگ

-

با توجه به دسترسی های مناسب اطرافا با کاهش عرض گذر از  12به 11
متر مطابق نتشه پیوست به متیاس  1/511موافتت گردترد .کلیره حتروق
مکتسبه به عهده شهرداری می باشد.

11

ابراهیم خداتی و شرکا
55/5281
18/5/24

تغییر کاربری از مسکونی به تجاری مسکونی
بلوار شهید بهشتی شرقی

251/1

با توجه به طر هادی و حتوق مکتسبه اعالم شدها برا تثبیرت کراربری مسرکونی-
تجاری س 115/1مترمرب( تجاریب با رعاترت کلیره بروابم و متررراس شهرسرازی و
معماری موافتت گردتد.

5

صدتته دادخواه
55/14211
18/1/11

تغییر کاربری مسکونی به تجاری
خیابان نواب صفوی -گذر  11متری

112

با توجه به کاربری تجاری در طر هادیا با تغییر کراربری از مسرکونی بره
تجاری با تامین پارکینگ بدون تفکیرک عرصره و رعاترت کلیره بروابم و
مترراس شهرسازی و معماری موافتت گردتد.

15

شهرداری
55/15112
18/11/28

کاهش عرض بلوار حدفاصی نتاط  A-Bاز  41به  42متر
بلوار کشاورز

-

با توجه به نامه شماره  18/5151مورخ  18/11/5مهندسین مشاور طر تفصیلیا با
کاهش عرض گذر از  41به  42متر حدفاصی نتاط  A-Bمطابق نتشره پیوسرت بره
متیاس  1/511با رعاتت کلیره بروابم و متررراس شهرسرازی و معمراری موافترت
گردتد .کلیه حتوق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد.

8

حمیدربا مظاهری و
شرتک
55/12125
18/8/22

تفکیک پالک با کاربری مسکونی به دو پالک به مساحت های
 281/15و  111/25مترمرب(
کوی انتالب -گذر  8متری

144

با توجه به وب( موجودا با تفکیک بره دو پرالک برا کراربری مسرکونی بره
مساحت های  281/15و  111/25مترمرب( با رعاتت کلیه بوابم و مترراس
شهرسازی و معماری موافتت گردتد.

18

شهرداری
55/8814
18/1/12

کاهش عرض گذر حدفاصی نتاط  A-Bاز  21به  11مترا
طراحی خم بدنه و تغییر کاربری باقیمانده پالک  Cبه تجاری
خیابان شهید منوچهر مختاری

-

با کاهش عرض گذر حدفاصی نتاط  A-Bاز  21به  11متر مطابق نتشه پیوشت بره
متیاس  1/511و تعیین کاربری باقیمانده پالک  Cبه مسکونی -تجاری سصررفا 51
مترمرب( تجاری با تامین پارکینگب و دسترسی صرفا از بلوار بهشتی موافتت گردتد.
کلیه حتوق مکتسبه به عهده شهرداری می باشد.

1

معصومه مظاهری
55/11111
18/5/21

تغییر کاربری از باغ به مسکونی
بلوار امام ربا-گذر  1متری

211/5

مترر گردتد مطابق بوابم مربوطه سبند  11مصوباسب اقدام گردد.

11

شهرداری
58/5115
11/5/5

اصال بابطه بند  15-5بوابم ساخت و ساز در کاربری
باغاس و ارابی کشاورزی واق( در داخی محدوده شهر

-

مطابق با بند  5نامه شماره  151111/411مورخ  18/11/41معاون محترم وزترر و
دبیر شوراتعالی شهرسازی و معماری اترانا بابطه بند  15-5بوابم ساخت و سراز
در کاربری باغاس و ارابی کشاورزی داخری محردوده شرهر بره اسرتثنای مروارد در
محدوده تارتخی به شر زتر اصال گردتد:
در راستای حفظ باغاس داخی محدوده شهرا ارابی که مطرابق برا قرانون حفرظ وگسترش باغاس و فضرای سربز و آئرین نامره اجراتری آن سمصروب  81/4/2مجمر(
تشخیص مصلحت نظامبا باغ محسوب می گردند سفارغ از کراربری طرر مصروبب
رعاتت دستور العمی اجراتی ماده  11قانون زمرین شرهری و سراتر قروانین مررتبم
الزامی می باشد.

11

ابراهیم اکبری
55/14114
18/1/14

احداه بنا در پالک زتر حدنصاب با سطح اشغال % 111
بلوار امام ربا-بلوار  45متری

111/5

در راستای آزادسازی گذر و وبعیت پالک های مجراورا برا احرداه بنرا در
پالک زتر حد نصاب با کاربری مسکونی با سرطح اشرغال  % 111و رعاترت
کلیه بوابم و مترراس شهرسازی و معماری موافتت گردتد.

محل مهر و امضاء دبیرخانه کمیسیون ماده پنج

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

