مشخصات اثر

قرارداد کارگزاری با شرکت عمران واحیا بافت فرسوده
کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :
کاربری قبلی :
کاربری فعلی :
نوع مالکیت :
نام مالک :

شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان اباذر  -شهردرای کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکتعمران واحیای بافت فرسوده کاشان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

معاونت عمران شهرداری

لاير 2,500,000,000.00

تاریخ شروع پروژه 89/8/25 :
تاریخ اتمام پروژه :

پایان 90

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

مدیریت فنی ،اداری ومالی به منظور ساماندهی بافت فرسوده کاشان در محالت تاریخی غلوی صدره وسرفره ومیدانگاه آقا

ابالغ قرارداد مربوط بهمدیریت فنی ،اداری ومالی به منظور ساماندهی بافت
فرسوده کاشان در محالت تاریخی غلوی صدره وسرفره ومیدانگاه آقا
توضیحات :

مشخصات اثر

تفاهم نامه در خصوص اقدامات فرهنگی وترویجی در
بافت فرسوده کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :
کاربری قبلی :
کاربری فعلی :
نوع مالکیت :
نام مالک :

شهرستان  :کاشان
کاشان  -کل بافت فرسوده کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت عمران واحیا بافت فرسوده کاشان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :
تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

میزان اعتبار :
شهرداری کاشان و شرکت مسکن سازان

سرناظر :

لاير 100,000,000.00

تاریخ شروع پروژه  :شهریورماه90
تاریخ اتمام پروژه :

پایان 90

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

در راستای ترویج الگوی شهروندی وهمچنین اطالع رسانی تسهیالت بافت فرسوده کاشان توافق نامه ای در این خصوص به امضا
شهرداری کاشان وشرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران رسید

پوستر های تبلیغاتی مربوط به تسهیالت بافت فرسوده کاشان

توضیحات :

بروشور مربوط به تسهیالت ساخت وساز وسواالت متداول در بافت فرسوده
کاشان

مشخصات اثر

اوراق مشارکت طرح های بهسازی وسامندهی در بافت
فرسوده کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :

محله میدانگاه آقا

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :شهرداری
نوع مالکیت :

دولتی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -میدانگاه آقا وخیابان امیر کبیر

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت عمران واحیا بافت فسوده کاشان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :
تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

میزان اعتبار :
معاونت عمران شهردرای کاشان

سرناظر :
ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :انتهای90
تاریخ اتمام پروژه :

4سال

شهرداری کاشان
در راستای بهسازی وآبادانی بافت فرسوده کاشان دفتر سرمایه گزری های شهرداری اقدام به فروش اوراق مشارکت نمود که کارگزاری این
اوراق توسط شرکت عمران واحیا بافتفرسوده کاشان انجام می گیرد .

تبلیغات مربوط به فروش اوراق مشارکت احیای بافت فرسوده کاشان

توضیحات :

لاير 300,000,000,000,000.00

تبلیغات مربوط به فروش اوراق مشارکت احیای بافت فرسوده کاشان

مشخصات اثر

مرمت تیمچه امین الدوله

نام اثر :

نام های دیگر  :تیمچه غفاری
قدمت بنا :

صفویه

کاربری قبلی :

تیمچه

کاربری فعلی  :تیمچه
نوع مالکیت :

عمومی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -بازار بزرگ کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی 1016 :
تاریخ ثبت :

مشخصات پیمانکار  :میراث فرهنگی کاشان
میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

خانم مهندس فرهادی

سرناظر :

ادره میراث فرهنگی کاشان

لاير 800,000,000.00

تاریخ شروع پروژه 90/3/21 :
تاریخ اتمام پروژه :

90/6/21

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

تیمچه امین الدولهاز بناهای فاخر در بافت تاریخی کاشان می باشد-اقدامات انجام گرفته در این خصوص عبارت است از سبک ساز وآوار
برداری از بام ها -استحکام بخشی وایزوالسیون نهایی -استحکام بخشی وبستر سازی زیر گنبد

پشت بام تیمچه امین الدوله

توضیحات :

مشخصات اثر

آزاد سازی معابر در در منطقه یک شهرداری کاشان
کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :

بناها فرسوده ویا در حال تخریب می باشد

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مسکونی ویا خالی از سکنه می باشد
کاربری فعلی  :معبر شهری
نوع مالکیت :

شهرداری کاشان

نام مالک :

به شرح جدول ذیل

شهرستان  :کاشان
در محدوده بافت فرسوده کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شهرداری کاشان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

شهرداری منطقه یک کاشان

سرناظر :

ستاد پاکیزگی وسد معبر

لاير 4,212,650,762.00

تاریخ شروع پروژه 90/1/1 :
تاریخ اتمام پروژه :

90/6/31

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

آزاد سازی معابر در راستای تعریض وافزایش معابر شهری در میدانگاه آقا به عنوان مرکز محله پایلوت صورت گرفته است

جداول مربوط به آزاد سازی ها

توضیحات :

نامه ارسالی جهت ارسال آمار

مشخصات اثر

اعطای تخفیفات ساخت وسازدر بافت فرسوده کاشان

نام اثر :

نام های دیگر  :شهرداری منطقه یک کاشان
قدمت بنا :
کاربری قبلی  :مخروبه
کاربری فعلی  :مسکونی
نوع مالکیت :

شخصی

نام مالک :

به شرح جدول پیوست

شهرستان  :کاشان
کل محدوده بافت فرسوده کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

مشخصات پیمانکار :

تاریخ ثبت :

میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

شهرداری کاشان وشرکت عمران ومسکن سازان

سرناظر :

لاير 829,203,388.00

تاریخ شروع پروژه 89/7/1 :
تاریخ اتمام پروژه :

89/12/29

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

در اجرای قانون حمایت از ساخت وساز در بافت فرسوده کاشان وبا توجه به بسته های حمایتی در بافت های فرسوده کاشان ،شهرداری
کاشان اقدام به اعطای تخفیفات در بافت فرسوده کاشان نموداست.

جدول مربوط به لیست تخفیفات شش ماهه دوم  89منطقه یک کاشان

توضیحات :

نامه ار سال آمار مربوط به تخفیفات بافت فرسوده کاشان

مشخصات اثر

اعطای تخفیفات ساخت وساز در بافت فرسوده کاشان

نام اثر :

نام های دیگر  :شهرداری منطقه دو
اکثرا مخروبه یا فاقدسکنه

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مخروبه
کاربری فعلی  :مسکونی
نوع مالکیت :

شخصی

نام مالک :

به شرح جدول زیر

شهرستان  :کاشان
کل محدوده بافت فرسوده منطقه دو کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

مشخصات پیمانکار :

تاریخ ثبت :

میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

لاير 1,479,196,374.00

تاریخ شروع پروژه 89/1/1 :
شهردار کاشان وشرکت عمران ومسکن سازاان منطقه مرکزی

سرناظر :

تاریخ اتمام پروژه :

89/12/29

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

در اجرای قانون حمایت از ساخت وساز در بافت فرسوده کاشان وبا توجه به بسته های حمایتی در بافت های فرسوده کاشان ،شهرداری
کاشان اقدام به اعطای تخفیفات در بافت فرسوده کاشان نموداست

جدول آمار تخفیفات در بافت فرسوده منطقه دو شهرداری کاشان

توضیحات :

نامه مربوط به ارسال آمار تخفیفات بافت فرسوده کاشان

مشخصات اثر

مبادله تفاهم نامه پیرامون اعطای تسهیالت بافت فرسوده
وتخفیفات در محدوده بافت فرسوده کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :
کاربری قبلی :
کاربری فعلی :
نوع مالکیت :
نام مالک :

شهرستان  :کاشان
کل محدوده بافت فرسوده کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

مشخصات پیمانکار :

تاریخ ثبت :

میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

شهرداری کاشان وشرکت مادر تخصصی عمران وبهسازیتاریخ شروع پروژه 88/5/27 :

سرناظر :

شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی

تاریخ اتمام پروژه :

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

در اجرای قانون حمایت از ساخت وساز در بافت فرسوده کاشان وبا توجه به بسته های حمایتی در بافت های فرسوده ،شهرداری کاشان
وشرکت مادر تخصصی توافق نامه فوق الذکر را امضاومبادله نمودند

تفاهم نامه مربوط به تخفیفات بافت فرسوده کاشان

توضیحات :

مشخصات اثر

تفاهم نامه اجرای مشترک در محله محتشم گریچه
وکوشک صفی

نام اثر :
نام های دیگر :

بافت تاریخی کاشان

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :معابر
نوع مالکیت :

عمومی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان -خیابان محتشم -مرکز محله میر نشانه وخیابان علوی -
محورگریچه وکوشک صفی

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :
تاریخ ثبت :

مشخصات پیمانکار  :شهرداری کاشان وشرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی
میزان اعتبار :

لاير 1,500,000,000.00

مشخصات ناظر :

شهرداری کاشان وشرکت مادر تخصصی عمران وبهسازیتاریخ شروع پروژه 89 :

سرناظر :

شهرداری کاشان وشرکت مادر تخصصی عمران وبهسازیتاریخ اتمام پروژه :

90

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

ابالغ تفاهم نامه

توضیحات :

در راستای باال بردن مشارکت اهالی وسرمایه گزاران در بافت های تاریخی تفاهم نامه ای چند جانبه در رابطه با محله محتشم وگریچه
وکوشک صفی فیمابین شهرداری کاشان وشرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی منعقد گردید.

تفاهم نامه منعقده پیرامون بهسازی محله محتشم

مشخصات اثر

ساماندهی وبهسازی وبدنه سازی محور علوی کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :

تاریخی

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :
نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان علوی

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :استاد اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

مهندس عمرانی

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

بهسازی کوچه پاقلعه

توضیحات :

لاير 500,000,000.00

تاریخ شروع پروژه  :ابتدای 89
تاریخ اتمام پروژه :

پایان 89

در چند سال اخیر بدنه های محور تاریخی علوی کاشان دچار فرسودگی گردیده بود وبا عنایت به اینکه این محور به عنوان محور تاریخی
فرهنگی از پتانسیل باالی بهره می برد ،لذا تمهیدت الزم در خصوص بهسازی ومرمت آناز طرف شهرداری آغاز گردید

بهسازی وبدنه سازی دیوار های محور علوی

مشخصات اثر

بهسازی وبدنه ساز پارکینگ محورتاریخی فرهنگی علوی

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :

عمومی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -محور تاریخی فرهنگی علوی

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :استاد اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

مهندس عمرانی

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :اواسط 89
تاریخ اتمام پروژه :

اواخر 90

باتوجه به اینکه محور علوی به عنوان محور گردشگر حائز اهمیت میباشد لذا بهسازی پارکینگ محور با توجه به اینکه در نبش خیابان نیز
می باشد واز منظر شهری بسیار ناهنجار بوده ،لذا شرکت عمران واحیا بافت فرسوده به نمایندگی از شهرداری کاشان نسبت بهسازی آن اقدام
نمود.

بدنه سازی مجدد دیوار های پارکینگ خیابان علوی

توضیحات :

لاير 200,000,000.00

مشخصات اثر

مرمت دیوار تاریخی جنب پارکینگ علوی

نام اثر :
نام های دیگر :

پهلوی اول

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مسکونی
کاربری فعلی  :قاب
نوع مالکیت :

شهردرای

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان محور تاریخی فرهنگی علوی

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :استاد اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

مهندس عمرانی

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه 89/11/1 :
تاریخ اتمام پروژه :

89/12/13

پس از تعریض خیابان ومتاسفانه بقایای خانه تاریخی نیز به مخروبه تبدیل شده بود.پس از بازدید مسئولین تصمیم بر ان شد تا کلیه تمهیدات در
راستای بهسازی این دیوارانجام گردد.

قاب بندی دیوار جنب پارکینگ

توضیحات :

لاير 150,000,000.00

نمای پایانی قاب خیابان علوی

مشخصات اثر

بهسازی وباز زنده سازی محور گریجه

نام اثر :
نام های دیگر :

از محله های تاریخی کاشان

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :
نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان علوی  -محور تاریخی فرهنگی علوی کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :استاد اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

مهندس عمرانی

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :اواخر 89
تاریخ اتمام پروژه :

اوایل 90

بهسازی محله ای تاریخی کاشان با داشتن پتانسیل های تاریخی فرهنگی نیاز مبرم به بهسازی وباززنده سازی دارد -شرکت عمران واحیا
بافت فرسوده کاشان در راستای برنامه های خود اقدام به نوسازی وبهسازی این مرکز محله اصیل نموده است

بهسازی وبدنه سازی محور گریچه

توضیحات :

لاير 500,000,000.00

بهسازی وبدنه سازی معابر منتهی به محور گریچه

مشخصات اثر

بهسازی وساماندهی محور کوشک صفی

نام اثر :
نام های دیگر :

از محالت اصیل وتاریخی کاشان

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :
نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان -خیابان علوی

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :استاد اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

مهندس عمرانی

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :اواخر 89
تاریخ اتمام پروژه :

ابتدای 90

بهسازی محله ای تاریخی کاشان با داشتن پتانسیل های تاریخی فرهنگی نیاز مبرم به بهسازی وباززنده سازی دارد -شرکت عمران واحیا
بافت فرسوده کاشان در راستای برنامه های خود اقدام به نوسازی وبهسازی این مرکز محله اصیل نموده است

بهسازی گذر تقی خان در محور کوشک صفی

توضیحات :

لاير 300,000,000.00

بهسازی مسجد مهدیه در ابتدای محور کوشک صفی

مشخصات اثر

تخریب ملک مخروبه وایجاد پارک محله ای کوشک صفی

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مخروبه
کاربری فعلی  :پارک
نوع مالکیت :

عمومی

نام مالک :

شهردرای

شهرستان  :کاشان
کاشان خیابان علوی -مرکز محله کوشک صفی

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :استاد اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

مهندس عمرانی

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه 89/12/1 :
تاریخ اتمام پروژه :

89/12/29

ایجاد سرانه فضای سبز در بافتهای فرسوده از دغدغه های مدیریت شهری بشمار می رود .در این راستا شهرداری کاشان اقدام به تخریب
یک ملک که به صورت مخربه در ابتدای مرکز محله کوشک صفی واقع گردیده است انموده وآن را به پارک محله ای تبدیل ساخته است

تغییر کاربری ملک مخروبه به پارک محله ای

توضیحات :

لاير 200,000,000.00

نمای شب مربوط به پارک محله کوشک صفی

مشخصات اثر

بهسازی وساماندهی محورمحتشم

نام اثر :

نام های دیگر  :گذر میرنشانه
محالت اصیل وتاریخی کاشان

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :
نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان خیابان محتشم -گذر میرنشانه

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :استاد اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

مهندس عمرانی

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :ابتدای 90
تاریخ اتمام پروژه :

90/3/06

جذب مشارکتهای مدنی ومردمی در احیا بافت های فرسوده شهری نیازمند یک تعامل گسترده میان مردم ودولت می باشد .محورمحتشم با دارا
بودن پتانسیل های مذهبی وسرمایه گزاران خصوصی نیازمند حضور شهرداری بهعنوان یک نهاد وابسته به دولت بود .

برداشت آوار از روی گنبد آبانبار محتشم

توضیحات :

لاير 800,000,000.00

مرمت دیوار های کارگاه رنگرزی

مشخصات اثر

ادامه بدنه سازی محورتاریخی فرهنگی علوی

نام اثر :
نام های دیگر :

محور تاریخی فرهنگی

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :
نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان علوی -محور تاریخی فرهنگی علوی کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :استاد اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

مهندس عمرانی

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :اواخر 89
تاریخ اتمام پروژه :

اوایل90

عدم اتمام بدنه سازی محور علوی در ابتدای خیابان چهره این خیابان را مخدوش ودرنتیجه نیاز به بازسازی را دراین محدوده بیشتر مورد
نظر بود .

بدمه ساز های ضلع جنوبی محور علوی

توضیحات :

لاير 400,000,000.00

بهسازی ورودی تاالر مجلسی با مشارکت بخش خصوصی

مشخصات اثر

بهسازی وبدنه سای مسجد مال فتح اله

نام اثر :

نام های دیگر  :مسجد محکمه
اواخر قاجار

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مسجد
کاربری فعلی  :مسجد
نوع مالکیت :

اوقاف

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان مالفتح اله -ابتدای محور تاریخی فرهنگی
صدره وسرفره

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت ایوان سازه راد کاشان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس مدنی

سرناظر :

مهندس دادایی

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :اواخر89
تاریخ اتمام پروژه :

90/6/31

با توجه به تعریض معبر توسط هیات امنا مسجد ،شهرداری کاشان نیز در این راستا پیرو توافق با هیات امنا نسبت به بدنه سازی مجدد دیوار
مسجد اقدام نمود.

دیوار قدیمی ومخروبه مسجد مال فتح اله

توضیحات :

لاير 500,000,000.00

بهسازی وباز سازی دیوار مسجد مال فتح اله

مشخصات اثر

پیاده رو سازی محور علوی

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :
نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان علوی  -محور تاریخی فرهنگی علوی

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت ایوان سازه راد کاشان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :

لاير 800,000,000.00

مشخصات ناظر :

مهندس سرکاری

تاریخ شروع پروژه  :ابتدای 89

سرناظر :

مهندس ابراهیمی

اوایل 90

ناظر عالی :

مهندس عمرانی

شرح کلی پروژه :

استفاده از مصالحی که با بافت فرسوده همخوانی ندارد چهره این محورها را مخدوش می نمود .کف سازی محور تاریخ فرهنگی علوی از
جمله اقداماتی بود که شرکت احیا کاشان در راستای اهداف خود در انجام آن مصر واقدامات الزم را در این خصوص انجام داد

نمای قبلی پیاده رو های محور علوی

توضیحات :

تاریخ اتمام پروژه :

بهسازی پیاده رو خیابان علوی

مشخصات اثر

کف ساز محور گریچه وکوشک صفی

نام اثر :
نام های دیگر :

از محالت اصیل وتاریخی کاشان

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :
نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان عاوی  -محورتاریخی فرهنگی گریچه

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت نمای مجلل سپاهان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :
تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

میزان اعتبار :
مهندس بلوری

سرناظر :
ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :پاییز90
تاریخ اتمام پروژه :

90/12/29

معاونت عمران شهرداری
بهسازی معابر تاریخی با مصالح سنتی از هداف شرکت بافت تاریخی کاشان می باشد در این راستا محور گریچه وکوشک صفی به عنوان
پایلوت انتخاب گردید

زیرسازی محور گریچه جهت کف سازی

توضیحات :

لاير 500,000,000.00

کف سازی محور گریچه

مشخصات اثر

قرارداد ادامه بهسازی وساماندهی محور تاریخی فرهنگی
محتشم

نام اثر :
نام های دیگر :

از محالت اصیل وتاریخی کاشان

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :

عمومی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیباابن علوی  -محور تاریخی فرهنگی میرنشانه

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت عمران واحیا بافت فرسوده

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس ابراهیمی

سرناظر :

شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی

لاير 500,000,000.00

تاریخ شروع پروژه  :آذر 90
تاریخ اتمام پروژه :

اردیبهشت91

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

با توجه به توافق چند جانبه در خصوص بهسازی وساماندهی محور تاریخی فرهنگی محتشم ،شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهر
کاشان اقدام به انعقاد قراردادبا شرکت عمران بافت فرسوده نمود.

نامه ابالغ قرارداد محتشم

توضیحات :

تفاهم نامه ادامه عملیات بهسازی محله محتشم

مشخصات اثر

بازگشایی معبر صدره وسرفره

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مخروبه
کاربری فعلی  :معابر شهری
نوع مالکیت :

دولتی

نام مالک :

عمران وبهسازی شهری ایران

شهرستان  :کاشان
کاشان -خیابان مالفتح اله ابتدای محور تاریخی فرهنگی
صدره وسرفره

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

مشخصات پیمانکار  :شرکت عمران واحیا بافت فرسوده کاشان

تاریخ ثبت :

میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

ستاد پاکیزگی وسد معبر

سرناظر :

تاریخ شروع پروژه  :اواخر 89
تاریخ اتمام پروژه :

اواخر 89

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

پیرو توافق های منعقده شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران با شهرداری کاشان ،خانه آبام که در مالکیت شرکت مادر
قراردادشت تخربی وآزاد سازی گردید

تخریب کامل ملک آبام در معبر صدره وسرفره

توضیحات :

بازگشایی محور صدهر وسرفره

مشخصات اثر

تخریب ورفع خطر امالک شرکت مادر تخصصی در
میدانگاه آقا

نام اثر :
نام های دیگر :

قدیمی

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مخروبه
کاربری فعلی  :مخروبه
نوع مالکیت :

دولتی

نام مالک :

شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران

شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان امام خمینی  -بلوار فاطمیه  -مرکز محله
میدانگاه آقا

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت عمران واحیا بافت فرسوده کاشان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

شرکت مسکن سازان منطقه مرکزی

سرناظر :

مهندس ابراهیمی

لاير 80,000,000.00

تاریخ شروع پروژه  :اوایل 90
تاریخ اتمام پروژه :

3ماه

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

تخریب ملک قلی بیگی

توضیحات :

ریزش یکی از دیوار های امالک شرکت مادر تخصصی روی یک خوردرو وایجاد خسارت ،شرکت عمران واحیا بافت فرسوده کاشان را بر
آن داشت تا با پیگیری نسبت به تخریب ورفع خطر این امالک اقدام کند.

تخریب ملک خوشدلی

مشخصات اثر

خرید خانه تاریخی بالل

نام اثر :
نام های دیگر :

اوایل قاجاریه

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مسکونی
کاربری فعلی  :در حال ایجاد خانه فرهنگ محله
نوع مالکیت :

دولتی

نام مالک :

شرکت مادر تخصصی عمران واحیا بافت فرسوده کاشان

شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان فاضل نراقی  -مرکز محله سوریجان

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

مشخصات پیمانکار :

تاریخ ثبت :

میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

تاریخ شروع پروژه  :اواخر 89

سرناظر :

تاریخ اتمام پروژه :

لاير 800,000,000.00

اوایل90

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

ایجاد یک خانه فرهنگ محله ای با مشارکت اهالی محله در قالب یک تفاهم نامه

نمای ضلع شمالی خانه تاریخی بالل

توضیحات :

نمای ضلع جنوبی خانه تاریخی بالل

مشخصات اثر

بهسازی ومرمت خانه تاریخی قرائتی ها

نام اثر :

نام های دیگر  :فرهنگسرای معراج
اواخر قاجار

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :خانه مسکونی
کاربری فعلی  :فرهنگسرای معراج
نوع مالکیت :

شهرداری

نام مالک :

شهرداری کاشان

شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان آیت اله کاشانی  -کوی ملک آباد

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :
تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

میزان اعتبار :
مهندس مدنی

سرناظر :
ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :ابتدای90
تاریخ اتمام پروژه :

6ماه

معاونت عمران
خانه تاریخی قرائتی ها (فرهنگسرای معراج ) در سال های گذشته محل انجام فعالیتهای فرهنگی وهنری در خود بوده است وپس از بازسازی
های اولیه ،به علت خرابی در گچ بریها وطاق ها شهرداری کاشان تالش مظاعف در خصوص بهسازی ومرمت اساسی این خانه تاریخی
انجام داد

مرمت وبدنه سازی خانه تاریخی قرائتی ها

توضیحات :

لاير 500,000,000.00

مرمت وبهسازی طاق ها وتزئینات

مشخصات اثر

ساخت سوله ورزشی غیاث الدین جمشید

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :

کاربری قبلی  :زمین مخروبه
کاربری فعلی  :سالن ورزشی
نوع مالکیت :

شهرداری کاشان

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان -خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی-نبش پمپ بنزین

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :هامون نایزه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :
تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

میزان اعتبار :
مهندس بلوری

سرناظر :
ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

تاریخ شروع پروژه  :انتهای 89
تاریخ اتمام پروژه :

9ماه

معاونت عمران
با توجه به اینکه میزان سرانه اماکن ورزشی در بافت فرسوده از دیگر مناطق کمتر می باشد .ل.در این میان شهرداری کاشان یک زمین
مخروبه را در این منطقه که از نظر دسترسی نیز سهولت الزم را دارا می باشد به این امر اختصاص داد.

سوله ورزشی تازه تاسیس بانوان در بافت فرسوده

توضیحات :

لاير 11,000,000,000.00

مشخصات اثر

ساختمان آتش نشانی مرکزی کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :

تازه تاسیس

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مخروبه
کاربری فعلی  :ساختمان آتش نشانی مرکزی کاشان
نوع مالکیت :

دولتی

نام مالک :

شهرداری کاشان

شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی -روبروی طوق
شیخ رضا

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت ایوان سازه راد

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مهندس بلوری

مشخصات ناظر :
سرناظر :

ابتدای 90

معاونت عمران
از سالهای گذشته شهرداری کاشان مصمم به اجرای ایستگاه مرکزی آتش نشانی در یک مکان با دسترسی مناسب بود .واز طرفی نزدیک
بودن به محلهای تاریخی وفرسوده که دسترسی به ایستگاه آتش نشانی از مهمترین دغدغه های این مناطق محسوب می سود لزوم ساخت این
ایستگاه را بیشترکرد

ساختمان فرماندهی آتش نشانی

توضیحات :

تاریخ شروع پروژه  :اواسط 89
تاریخ اتمام پروژه :

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

لاير 7,000,000,000.00

مشخصات اثر

بازدید سفیران خدمت از محله صدره وسرفره

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :
کاربری قبلی :
کاربری فعلی :
نوع مالکیت :
نام مالک :

شهرستان  :کاشان
کاشان  -محله صدره وسرفره

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

مشخصات پیمانکار :

تاریخ ثبت :

میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

تاریخ شروع پروژه :

سرناظر :

تاریخ اتمام پروژه :

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

با توجه به پیگیری های معتمدین محلی در خصوص حضور مدیران ومتولیان بافت فرسوده کاشان جلسه ای به منظور رسیدگی به موارد
ومعزالت این محله برگزار گردید.

سخنرانی جناب آقای مهندس مدرس زاده شهردار کاشان در جمع معتمدین محلی

توضیحات :

سخنرانی جناب آقای مهندس گرانمایه شهردار منطقه یک در جمع معتمدین محلی

مصوبات مهم  :طراحی شهری محله صدره وسرفره -مرمت مسجد مال فتح اله  -آزاد سازی محور صدره وسرفره

مشخصات اثر

جلسه سفیران خدمت وکمیته همدلی محله سوریجان

نام اثر :
نام های دیگر :

از محالت اصیل وتاریخی کاشان

قدمت بنا :
کاربری قبلی :
کاربری فعلی :
نوع مالکیت :
نام مالک :

شهرستان  :کاشان
کاشان -خیابان فاضل نراقی  -مرکز محله سوریجان

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

مشخصات پیمانکار :

تاریخ ثبت :

میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

تاریخ شروع پروژه :

سرناظر :

تاریخ اتمام پروژه :

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

با توجه به خرید خانه بالل در محله سوریجان در قالب مشارکت اهالی در باز سازی واستفاده از آن از معتمدین ومتولیان این محله در
خصوص برگزاری جلسه ،جهت سهولت در انجام کار ها دعوت بعمل آمد

ارائه گزارش عملکرد وموارد مربوط به بافتفرسوده وتسهیالت آن

توضیحات  :مصوبات مهم جلسه  :انتخاب معتمدین هر محله جهت پیگیری مربوط به مشکالت محله -طرح بهسازی واستفاده خانه بالل

مشخصات اثر

طرح تفضیلی بافت فرسوده کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :
قدمت بنا :

کاربری قبلی  :به عنوان نقشه تفضیلی
کاربری فعلی  :به عنوان نقشه تفضیلی
نوع مالکیت :

دولتی

نام مالک :

شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی شهری ایران

شهرستان  :کاشان
کاشان  -کل محدوده مصوب بافت فرسوده شهر کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت مهندسین مشاور باغ اندیشه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

دفتر نظارت بر طرححهای شرکت مادر

سرناظر :

خانم مهندس رحمانی

لاير 2,250,000,000.00

تاریخ شروع پروژه  :ابتدای88
تاریخ اتمام پروژه :

انتهای90

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

لزوم برنامه ریزی مدون ودقیق در بافت های فرسوده این امرار ایجاب می کند این برنامه ها از یک بیس مناسب اطالعاتی بهره مند باشد
طرحهای تفضیلی چنانچه با دقت ووسواس مناسب تهیه گردند .تغذیه مناسبی جهت این گونه برنامه ها خواهند بود.

کاربریهای بافت تاریخی کاشان

توضیحات :

معابر بافت تاریخی کاشان

مشخصات اثر

طراحی شهری محله صدره وسر فره به استنا تفاهم نامه
مشترک شهرداری وشرکت مادر تخصصی

نام اثر :
نام های دیگر :

از محالت قدیمی واصیل کاشان

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :عمومی
کاربری فعلی  :عمومی
نوع مالکیت :
نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -مرکز محله صدره وسرفره

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شرکت مهندسین مشاور باغ اندیشه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندش قادریان

سرناظر :

معاونت شهرسازی شهرداری کاشان

لاير 250,000,000.00

تاریخ شروع پروژه  :مهر ماه 90
تاریخ اتمام پروژه :

اردیبهشت91

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

پیرو جلسه سفیران خدمت در محله صدرهوسرفره وبازدی نمایندگان عمران وبهساز شهر کاشان از محله ،تصمیم مبنی بر این گردید تا یک
طرح جامع شهری در رابطه با این محله انجام شود.

محدوده مربوط به قرارداد مشاور با شرکت مادر تخصصی

توضیحات :

محدوده مربوط به قرارداد مشاور با شهرداری کاشان

مشخصات اثر

طرح ساماندهی وتوانمند سازی سکونتگاههای غیررسمی

نام اثر :
نام های دیگر :

سکونتگاههای غیر رسمی

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مسکونی  -مخروبه
کاربری فعلی  :مسکونی  -مخروبه
نوع مالکیت :

شخصی  -عمومی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان -محالت وسکونتگاههای غیر رسمی کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :مهندسین مشاور باغ اندیشه

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس قادریان

سرناظر :

معاونت شهرسازی ومعماری

لاير 600,000,000.00

تاریخ شروع پروژه  :مهرماه 90
تاریخ اتمام پروژه :

دی ماه91

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

مشکالت سکونتگاههای غیر رسمی در کل کشور به عنوان یک مشکل بزرگ در مدیریت شهری خود را نشان داده است وازاین
روشهرداری کاشان نیز با توجه به اینکه نیاز به یک برنامه قوی هدفمند با رویکردفرهنگی می باشد نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمود.

ابالغ قرارداد سکونتگاههای غیر رسمی کاشان

توضیحات :

مشخصات اثر

مرمت حیاط انردونی خانه بروجردیها

نام اثر :
نام های دیگر :

قاجار

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :اداره میراث فرهنگی
کاربری فعلی  :اداره میراث فرهنگی
نوع مالکیت :

دولتی

نام مالک :

سازمان میراث فرهنگی کشور

شهرستان  :کاشان
کااشان -محورتاریخی فرهنگی علوی

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی 1083 :
تاریخ ثبت :

مشخصات پیمانکار  :میراث فرهنگی کاشان
میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

مهندس فرهادی

سرناظر :

اداره میراث فرهنگی کاشان

لاير 800,000,000.00

تاریخ شروع پروژه 90/2/1 :
تاریخ اتمام پروژه :

90/5/1

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

با توجه به اینکه این حیاط مختص اداره میراث فرهنگی کااشن بوده است در نتیجه عملیات بهسازی ومرمت این محوطه به صورت زیر
آغاز گردیده است .مرمت وبهسازی دیوارها -تراسیدن اندوه گچ وخاک  -پی بندی واستحکام بخشی

نمای حیاط قبل از بازسازی

توضیحات :

مشخصات اثر

مرمت زور خانه سرفره

نام اثر :
نام های دیگر :

زندیه

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :خصوصی
کاربری فعلی  :عام المنفعه
نوع مالکیت :

خصوصی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -محورتاریخی فرهنگی صدره وسرفره

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی 23012 :
تاریخ ثبت :

مشخصات پیمانکار  :اکبر حلی
میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

مهندس فرهادی

سرناظر :

اداره میراث فرهنگی کاشان

لاير 250,000,000.00

تاریخ شروع پروژه 89/11/30 :
تاریخ اتمام پروژه :

90/4/30

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

این زورخانه در سالهای گذشته تبدیل به رنگرز خانه گردیده بود وسپس به صورت مخروبه ای در آمده بود که به همت مالک ومیراث
فرهنگی مرمت ودر جهت کارهای فرهنگی مورد استفاده قرار گرفته است

نمای زورخانه قبل از بازسازی

توضیحات :

مشخصات اثر

مرمت برج وباروی قلعه جاللی

نام اثر :

نام های دیگر  :بروی سلجوقی
سلجوقیان

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :بنای تاریخی
کاربری فعلی  :بنای تاریخی
نوع مالکیت :

دولتی

نام مالک :

سازمان میراث فرهنگی

شهرستان  :کاشان
کاشان -محور تاریخی فرهنگی علوی

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی 1350 :
تاریخ ثبت :

مشخصات پیمانکار  :میراث فرهنگی کاشان
میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

مهند س فرهادی

سرناظر :

اداره میراث فرهنگی کاشان

لاير 400,000,000.00

تاریخ شروع پروژه 89/12/12 :
تاریخ اتمام پروژه :

90/4/6

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

برج بار وی جاللی از بناهای بسیار قدیمی شهرستان کاشان می باشد که هنوز پابرجا می باشد .در سالهای گذشته به علت بارش های متعدد
وعدم مراقبت های الزم این بنا در حال تخریب بود که به همت میراث فرهنگی مجددا تا حدی مرمت گردیده است .

نمای باروی سلجوقی قبل از مرمت

توضیحات :

مشخصات اثر

مرمت کارگاه شعر بافی پانخل

نام اثر :
نام های دیگر :

دوره قاجار

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :کارگاه شعر بافی
کاربری فعلی  :کارگاه شعر بافی
نوع مالکیت :

خصوصی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -بازار بزرگ کاشان  -گذر پانخل

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس فرهادی

سرناظر :

اداره میراث فرهنگی کاشان

لاير 100,000,000.00

تاریخ شروع پروژه 89/12/15 :
تاریخ اتمام پروژه :

90/5/15

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

زنده نگه داشتن میراث فرهنگی گذشتگان از اهداف میراث فرهنگی می باشد .در این میان حفظ مشاغل کهن که تاکنون به همت استاد کاران
زنده نگه داشته شده است از نکات مهم وقابل مالحظه می باشد وحفظ کارگاههای شعربافی چند سالیاست به همت ارگانهای ذیربط در حال
انجام است

نمای ظاهری کارگاه شعر بافی قبل از مرمت

توضیحات :

مشخصات اثر

مرمت کارگاه شعر بافی مسافرچی

نام اثر :
نام های دیگر :

قاجار

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :کارگاه شعر بافی
کاربری فعلی  :کارگاه شعر بافی
نوع مالکیت :

خصوصی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان گذر سوریجان

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :استاد اکبر حلی

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

مهندس فرهادی

سرناظر :

اداره میراث فرهنگی کاشان

لاير 100,000,000.00

تاریخ شروع پروژه 89/12/15 :
تاریخ اتمام پروژه :

90/5/15

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

زنده نگهداشتن میراث فرهنگی گذشتگان از اهداف میراث فرهنگی می باشد .در این میان حفظ مشاغل کهن که تاکنون به همت استاد کاران
زنده نگه داشته شده است از نکات مهم وقابل مالحظه می باشد وحفظ کارگاههای شعربافی چند سالیاست به همت ارگانهای ذیربط در حال
انجام است

نمای ظاهری کارگاه قبل از مرمت

توضیحات :

مشخصات اثر

مرمت مسجد جامع کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :

اوایل اسالم

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مسجد
کاربری فعلی  :مسجد
نوع مالکیت :

میراث فرهنگی

نام مالک :
شهرستان  :کاشان
کاشان  -خیابان با باافضل  -میدان کهنه

نشانی :

مشخصات پروژه

شماره ثبت در لیست آثار ملی 252 :
تاریخ ثبت :

مشخصات پیمانکار  :میراث فرهنگی کاشان
میزان اعتبار :

مشخصات ناظر :

مهندس فرهادی

سرناظر :

اداره میراث فرهنگی کاشان

لاير 700,000,000.00

تاریخ شروع پروژه 89/11/10 :
تاریخ اتمام پروژه :

90/4/10

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

بهسازی ومرمت این مسجد با توجه به قدمت تاریخی آن حائز اهمیت بوده است .آوار برداری وتراشیدن اندود کاهگل وبرچیدن آجرهای قدیمی
واجرای قید بندی از جمله کارهای انجام گرفته شده در این مسجد می باشد

نمای مسجد جامع کاشان قبل از مرمت

توضیحات :

مشخصات اثر

آزاد سازی معابر در بافت فرسوده کاشان

نام اثر :
نام های دیگر :

اکثر بناها مخروبه ویا در حال فرسودگی می باشد

قدمت بنا :

کاربری قبلی  :مسکونی یا فاقد سکنه
کاربری فعلی  :معبر
نوع مالکیت :

شخصی

نام مالک :

شهرداری کاشان

شهرستان  :کاشان
کل بافت فرسوده کاشان

نشانی :

مشخصات پروژه

مشخصات پیمانکار  :شهرداری کاشان

شماره ثبت در لیست آثار ملی :

میزان اعتبار :

تاریخ ثبت :
مشخصات ناظر :

ستاد پاکیزگی وسد معبر

سرناظر :

شهرداری منطقه یک

لاير 7,033,053,014.00

تاریخ شروع پروژه 89 :
تاریخ اتمام پروژه :

90

ناظر عالی :
شرح کلی پروژه :

اکثر معابر بر اساس توافقنامه سه جانبه با استانداری وشرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی آزاد سازی گردیده است  .در اکثر موارد آزاد
سازی براساس یک طرح فرهنگی خدماتی آزاد سازی گردیده است

جدول آزداد سازی معابردر منطقه یک شهرداری کاشان

توضیحات :

