كميسيًن مادٌ  5اردبيل مًرخٍ 1396/06/25

بسمٍ تعالي

مًقعيت مکاوي كاربری ي مساحت زميه تعریف شدٌ

كاربری مصًب طرح تفصيلي یا طرح جامع در مًرد

ردیف

مساحت زميه بٍ تفکيک وًع كاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

متقاضي

مًقعيت مکاوي

پالک ثبتي
كابری در
يضع مًجًد

دسخَاست حزف اتصال خياتاى  16هتشي ؼشاحي ضذُ ؼشح تفصيلي ٍ اتماء ٍظغ هَجَد سا داسًذ

1395/12/17

348229/29

2

هيذاى ٍحذت تِ

هيذاى ٍحذت تؽشف

ؼشف سلواى آتاد -

سلواى آتاد -

7376-18059

هؼثش

اّالي ٍالغ دس تضسگشاُ تؼثت ّ -اضن آتاد  -وَچِ ايثاس سِ وِ تشاتش ؼشح تفصيلي دس گطايص
حزف وَچِ هزوَس سا داسًذ

فَالد پٌاّي (اوثش

تضسگشاُ تؼثت ّ -اضن

پٌاّي لطالق)

آتاد  -وَچِ ايثاس سِ

1813432

هؼثش

وتيجٍ گسارش كارشىاسي

وتيجٍ كميسيًن

مساحت
قبل از

بعد از

اصالح

اصالح

كاربری

مساحت

كاربری

مساحت

-

-

-

-

-

-

حزف تؼشيط خياتاى
 16هتشي

هجذي

وَچِ دُ هتشي ٍالغ ضذُ تا ػٌايت تِ لشاس گيشي اهالن ٍ وَچِ ّاي ٍظغ هَجَد دس خَاست

95/11/09

تفصيلي با كسر مساحت

تقاضا

مغایر با ضًابط

اّالي ٍ وسثِ

354271/29

1

كاربری مصًب طرح

سطح ي وًع كاربری مًرد

-

-

-

-

-

-

حزف وَچِ

تا تَجِ تِ هَلؼيت هله ٍ تاصديذ تؼول آهذُ تا دسخَاست ضْشداسي
هَافمت تؼول آهذ (ػذم دستشسي اهالن ضوالي اص خياتاى هزوَس ) (
حزف اتصال خياتاى  16تِ  35هتشي )

ًظش تِ استؼالم تؼول آهذُ اص هطاٍس ؼشح تفصيلي ( هطاٍسيي ػشصِ )
ٍ سَاتك هَظَع  ،تا دسخَاست هخالفت تؼول آهذ

تا حزف اتصال خياتاى  16هتشي تا تَجِ
تِ ضشايػ ٍظغ هَجَد هَافمت گشديذ

هخالفت گشديذ

تا احذاث دس دٍ ٍاحذ تجاسي دس ّوىف ٍ
372879/29

3
1396/05/01

دسخَاست احذاث پيلَت ٍ ؼثمِ اٍل تجاسي دس دٍ تاب ٍ ًين ؼثمِ تجاسي ٍ اًثاسي هسىًَي ٍ 5

حثية ػلي

ؼثمِ هسىًَي ّش ؼثمِ تصَست يه ٍاحذ ٍ تْاس خَاب تا ايَاى تگزسٍ تذٍى حياغ فشػي ٍ تا صيش

هحوذي (تَوالت

تٌاي ول  1137هتشهشتغ سا داسد  -سؽح اضغال  73/07دسصذ ٍ وسشي سِ تاب پاسويٌگ

يَسف تالشصادُ)

تا احذاث دٍ ٍاحذ تجاسي دس ّوىف ٍ هاتمي پاسويٌگ (تاهيي

ضْشن سثالى فاص 2

-33-247/263
2489

تايش

198.43

198.43

هسىًَي

198.43

تجاسي -
هسىًَي

198.43

هاصاد تشتشاون

هاتمي پاسويٌگ (تاهيي پاسويٌگ

پاسويٌگ ٍاحذّاي هسىًَي ) ٍ تا واّص يه ؼثمِ ٍ تْاس خَاب تا ٍاحذّاي هسىًَي ) ٍ تا واّص يه ؼثمِ
دسخَاست ًاهثشدُ هَافمت تؼول آهذ ( .تذٍى پيص آهذگي تِ هؼثش ٍ ٍ تْاس خَاب تذٍى پيص آهذگي تِ هؼثش ٍ
ّوثاد ّوسايِ دس حذ جٌَب هله )

ّوثاد ّوسايِ دس حذ جٌَب هله
هَافمت گشديذ

/96/8660ظ

4

تغييش واستشي هؼثش  2هتشي هاتيي ساختواى احذاثي دس لؽؼِ  107تا لؽؼات هسىًَي هجاٍس تِ
هساحت  51/16هتشهشتغ اص واستشي ضاسع تِ واستشي فعاي هحَؼِ ساختواى تجاسي خذهاتي

96/03/21

372286/29

5

ضْشن  5آرس

358431/29

6

369437/29

دسخَاست پيلَت ٍ ًِ ؼثمِ تاالي آى هسىًَي ّش وذام تصَست يه ٍاحذ ٍ تْاس خَاب دس ٍسػ

سئَف احوذياى

پاسويٌگ هَسد ًياص

ضْشن  5آرس

هيذاى ػلي جٌة تيوِ
آسيا

ضْشن آصادي  -هَلَي
-5پالن 21

73/379

1496-65-1

4588-203-28

تايش

هسىًَي

هسىًَي

-

81/50

240

-

72/50

240

ضاسع

هسىًَي

هسىًَي

-

72/50

240

هحَؼِ

تجاسي-
هسىًَي

هسىًَي

-

72/50

240

تغييش واستشي

افضايص سؽح اضغال

هاصاد تش تشاون

تؼول آهذ

تشاتش هصَتِ لثلي وويسيَى هادُ پٌج الذام گشدد

تا دسخَاست ًاهثشدُ هخالفت تؼول آهذ

هَافمت گشديذ

ؼثك هصَتِ لثلي وويسيَى الذام گشدد

هخالفت گشديذ

دسخَاست احذاث صيش صهيي اًثاسي تجاسي تصَست توام ػشصِ ٍ ؼثمِ اٍل تجاسي دس لالة يه
تاب ٍ التي ٍ تالىي تجاسي ٍ ؼثمِ دٍم خذهاتي دس لالة يه ٍاحذ ٍ ؼثمات سَم ٍ چْاسم

7

هؼصَهِ ٍلي پَس

پاسگيٌگ

تا صيش تٌاي ول تِ هساحت  24930/46هتشهشتغ سا داسد  -سؽح اضغال صذ دس صذ ٍ تا تاهيي

1396/01/24

ضْشساصي

دسخَاست احذاث ؼثمِ اٍل تجاسي دس يه تاب ٍ ؼثمِ دٍم ٍ سَم هسىًَي ّش وذام دس يه
ٍاحذ ٍ تا صيش تٌاي ول  188/50هتشهشتغ سا داسد -سؽح اضغال صذ دس صذ ٍ وسشي سِ تاب

1396/04/22

اداسُ ول ساُ ٍ

تا ػٌايت تِ هَلؼيت هله ٍ تَپَگشافي هحل  ،تا دسخَاست هَافمت

خذهاتي ّش وذام دس لالة دٍ ٍاحذ تا هجوَع صيش تٌاي ول تِ هساحت  968/72هتشهشتغ -

1396/04/01

سؽح اضغال صذ دس صذ دس صيش صهيي ٍ  75/8دسصذ دس ؼثمات ٍ چْاسدُ تاب وسشي پاسويٌگ

375082/29

دسخَاست احذاث صيش صهيي پاسويٌگ سهپ داس تصَست توام ػشصِ ٍ ؼثمِ اٍل تجاسي دس لالة

تْشام سظاهٌذ

خياتاى حافظ -سٍتشٍي
اٍلاف

7555-21-21

تايش

210

210

هسىًَي

210

تجاسي -
خذهاتي

210

افضايص سؽح اضغال

ًظش تِ هَلؼيت هحل ٍ ّوجَاسي ٍ ػذم تاهيي پاسويٌگ  ،هخالفت

ٍ وسشي پاسويٌگ

تؼول آهذ

هخالفت گشديذ

تا احذاث تِ صَست صيش صهيي پاسويٌگ سهپ

8

سِ تاب ٍ ًين ؼثمِ تجاسي تيص اص  30دسصذ احذاثي ٍ ؼثمات دٍم تا ًْن تصَست هسىًَي دس

1396/05/10

ضىَسپاوٌْاد

لالة ّطت ٍاحذ هسىٌي سا داسد  -سؽح اضغال صذ دسصذ ٍ وسشي سِ تاب پاسويٌگ

خياتاى تيعاي اسدتيل-
وَچِ ضْيذ سجة صادُ 3

6336

هسىًَي

410/60

300/50

هسىًَي

300/50

تجاسي -
هسىًَي

300/50

هاصاد تش تشاون -
افضايص سؽح اضغال

داس توام ػشصِ  ،ؼثمِ اٍل تجاسي دس لالة
تشاتش هصَتِ لثلي وويسيَى هادُ پٌج الذام گشدد

سِ تاب ٍ ًين ؼثمِ تجاسي ٍ ضص ؼثمِ
فَلاًي تا سػايت چْاس هتش ػوك حياغ فشػي
هَافمت گشديذ

375080/29

9

دسخَاست احذاث صيش صهيي تجاسي تصَست دٍ ٍاحذ ٍ ؼثمِ اٍل تجاسي دس لالة چْاس تاب ٍ
ؼثمات دٍ تا چْاس ّش وذام تصَست دٍ ٍاحذ خذهاتي تا پيص آهذگي تِ هؼثش ٍ تا صيش تٌاي ول

1396/05/10

375081/29

10

 636/57هتشهشتغ  -سؽح اضغال صذ دس صذ دس صيش صهيي ٍ وسشي دٍاصدُ تاب پاسويٌگ

همذم

دسخَاست احذاث صيش صهيي پاسويٌگ تا جه تاالتش ٍ ؼثمِ اٍل دس لالة يه تاب تجاسي ٍ
پاسويٌگ ٍ ًين ؼثمِ تجاسي ٍ ضص ؼثمِ هسىًَي تاالي آى ّش ؼثمِ تصَست يه ٍاحذ تا پيص
آهادگي تِ هؼثش ٍ تا صيشتٌاي ول  1435/23هتشهشتغ  -سؽح اضغال صذ دس صذ ٍ وسشي چْاس

1396/05/10

ضٌْاص ًذس هحوذي

تاب پاسويٌگ

خياتاى تيعا اسدتيلي-
وَچِ ضْيذ سجة صادُ -

7648

هسىًَي

289

99/83

هسىًَي

99/83

پالن 13

خياتاى تيعاء اسدتيلي -
لذيش تمي صادُ

وَچِ ضْيذ سجة صادُ -
پالن 5

6044

هسىًَي

243/12

159/79

هسىًَي

159/79

تجاسي -
خذهاتي

تجاسي -
هسىًَي

99/83

159/79

هاصاد تش تشاون -
افضايص سؽح اضغال

هاصاد تش تشاون -
افضايص سؽح اضغال

تشاتش هصَتِ لثلي وويسيَى هادُ پٌج الذام گشدد

تشاتش هصَتِ لثلي وويسيَى هادُ پٌج الذام گشدد

هؽاتك هصَتِ لثلي وويسيَى الذام گشدد

هؽاتك هصَتِ لثلي وويسيَى الذام گشدد

كميسيًن مادٌ  5اردبيل مًرخٍ 1396/06/25

بسمٍ تعالي

مًقعيت مکاوي كاربری ي مساحت زميه تعریف شدٌ

كاربری مصًب طرح تفصيلي یا طرح جامع در مًرد

ردیف

مساحت زميه بٍ تفکيک وًع كاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

374513/29

دسخَاست احذاث پيلَت ٍ پٌج ؼثمِ هسىًَي وِ ؼثمِ اٍل دس يه ٍاحذ ٍ ؼثمِ دٍم ٍ سَم

متقاضي

مًقعيت مکاوي

پالک ثبتي
كابری در
يضع مًجًد

11

تصَست دٍتلىس ٍ ؼثمِ  5 ٍ 4تصَست دٍتلىس ٍ تا هجوَع ول صيش تٌاء  750/66هتشهشتغ -

1396/05/08

374514/29

12

مغایر با ضًابط

وتيجٍ گسارش كارشىاسي

هسىًَي ٍ ًين ؼثمِ تجاسي ٍ ؼثمات دٍم تا پٌجن هسىًَي ّش وذام تصَست يه ٍاحذ تا

1396/05/08

375079/29

دسخَاست اصالح پشٍاًِ تصَست تثذيل  57/82هتشهشتغ اص پاسويٌگ تِ تجاسي (دٍتاب ) ٍ

صثش ػلي اسوؼيلي

ايستگاُ سشػيي  -هحلِ
اهام خويٌي

احذاث پاسويٌگ دس حياغ تِ هساحت  49/50هتشهشتغ سا داسد  -پشٍاًِ لثلي ضاهل اٍل تجاسي

ػميل يضداى فش ٍ

آيت ا ...واضاًي خياتاى

تصَست يه تاب ٍ پاسويٌگ ٍ ؼثمات دٍم تا پٌجن هسىًَي ّش وذام تصَست يه ٍاحذ  -سؽح

ضشوا

 35هتشي

اضغال  79/80دسصذ ٍ تا تاهيي پاسويٌگ هَسد ًياص

7611-17-18

هسىًَي

قبل از

بعد از

اصالح

اصالح

200

200

كاربری

هسىًَي

مساحت

200

كاربری

تجاسي -
هسىًَي

مساحت

200

199/84

106/10

هسىًَي

106/10

تجاسي -
هسىًَي

106/10

5552اليٍ 5555
 5557الي5559

هسىًَي

وتيجٍ كميسيًن

مساحت

هاصاد تش تشاون

ًظش تِ تيپ تَدى لؽؼات دس ضْشن هزوَس تشاتش ظَاتػ ٍ همشسات

تا سػايت سؽح اضغال ّوثاد لؽؼات

الذام الصم هؼوَل گشدد

ؼشفيي هله هَافمت گشديذ

دسخَاست احذاث توام ػشصِ ؼثمِ اٍل تصَست پاسويٌگ ٍ تجاسي دس لالة يه تاب ٍ ًين ؼثمِ

پاسويٌگ

1396/05/10

تفصيلي با كسر مساحت

تقاضا

سؽح اضغال  60دسصذ ٍ تاهيي پاسويٌگ هَسد ًياص

هجوَع صيش تٌاء تِ هساحت  627/76هتشهشتغ  -سؽح اضغال صذ دس صذ ٍ وسشي يه تاب

13

تَحيذ ضاّيي

ضْشن ًادسي

73-3317-542

تايش

كاربری مصًب طرح

سطح ي وًع كاربری مًرد

248

248

ًاحيِ اي

248

هسىًَي

248

5528/76

هاصاد تش تشاون -

تا احذاث دس صذ دسصذ سؽح اضغال تجاسي ٍ تاهيي  4تاب پاسويٌگ

افضايص سؽح اضغال

ٍ سِ ؼثمِ فَلاًي هسىًَي  ،پيطٌْاد هَافمت تؼول آهذ

هاصاد تش تشاون -

ًظشتِ ػذم تاهيي پاسويٌگ ٍاحذّاي هسىًَي ٍ پشٍاًِ ساختواًي

افضايص سؽح اضغال

اخز ضذُ اص ضْشداسي  ،تا دسخَاست ًاهثشدُ هخالفت تؼول آهذ

تِ صَست توام ػشصِ تجاسي ٍ چْاس تاب
پاسويٌگ ٍ سِ ؼثمِ فَلاًي هسىًَي هَافمت
گشديذ

هخالفت گشديذ

تا تَجِ تِ استؼالم صَست گشفتِ اص اداسُ
322691/29

14

دسخَاست تمليل ػشض ٍجاتجايي خياتاى  16هتشي جٌة فشٌّگ سشاي سَم خشداد

ضْشداسي اسدتيل

جٌة فشٌّگسشاي سَم
خشداد

-

هؼثش-
هسىًَي

-

-

هؼثش-
هسىًَي

-

هؼثش-
هسىًَي

ًظشتِ استؼالم تؼول آهذُ اص هيشاث فشٌّگي ،صٌايغ دستي ٍ

-

تمليل ػشض هؼثش

گشدضگشي ٍ ػثَس خياتاى  14هتشي پيطٌْادي اص هحذٍدُ ثثتي اثش
تاسيخي (صذسالوواله ) تا دسخَاست هخالفت تؼول آهذ

1395/04/19

ول هيشاث فشٌّگي  ،صٌايغ دستي ٍ
گشدضگشي استاى دس خصَظ ٍالغ ضذى
اثش تاسيخي (خاًِ صذسالوواله ) دس هسيش
خياتاى ،هؼثش حذ فاصل ًماغ  Aتا B
حزف گشديذ

371509/29

دسخَاست اصالح پشٍاًِ جْت تثذيل ٍاحذّاي خذهاتي (ّش  4ؼثمِ دٍ ٍاحذي ) تِ ٍاحذّاي
هسىًَي ( ّش ؼثمِ تصَست يه ٍاحذ ) تاهجوَع صيش تٌاي  988/94هتشهشتغ  -پشٍاًِ لثلي

15

ضاهل صيش صهيي اًثاسي تجاسي ٍ پيلَت ٍ ؼثمِ اٍل يه تاب تجاسي ٍ چْاس ؼثمِ خذهاتي ّش

1396/04/18

اسذ الِ ًظن آسا

خياتاى داًطگاُ 18 -
هتشي تذس

33-958

تجاسي-
خذهاتي

256/25

256/25

هسىًَي

256/25

تجاسي-
هسىًَي

ًظش تِ سَاتك پشًٍذُ ًاهثشدُ ٍ ؼشح آى دس وويسيَى هادُ پٌج لثلي

256/25

تغييش واستشي

حاظش،تا دسخَاست ًاهثشدُ هخالفت تؼول آهذ

ؼثمِ تصَست دٍ ٍاحذي هي تاضذ  -سؽح اضغال  83/44دسصذ ٍ تا تاهيي پاسويٌگ هَسد ًياص
ؼشح پيطٌْادي ضْشداسي تشاي لؽؼات ضوالي هسيش هيذاى فشٌّگ تا ٍصال تا هطخصات ريل :

374341/29

16

تا تاهيي  2/3پاسويٌگ تشاي تجاسي ٍ خذهاتي

1396/05/07

ضْشداسي اسدتيل

لؽؼات ضوالي هيذاى
فشٌّگ تا ٍصال

-

هسىًَي -
تجاسي

-

-

هسىًَي -
تجاسي

-

هسىًَي -
تجاسي

احذاث دس  60دسصذ سؽح اضغال پيلَت ٍ چْاس ؼثمِ هسىًَي دس

-

هاصاد تش تشاون

17

اّالي هحلِ ايشاى
آتاد ( ػاسف ضاّي)

هحلِ ايشاى آتاد

هؼثش

هؼثش

هؼثش

هؼثش

هؼثش

هؼثش

هؼثش

هؼثش

حزف خياتاى

ًظش تِ ٍظغ هَجَد هٌؽمِ ٍ دستشسيْاي هَجَد همشس گشديذ دس

همشسگشديذ هَظَع دس لالة ؼشح تفصيلي

فشآيٌذ تْيِ ؼشح تفصيلي تشسسي گشدد

تشسسي ٍ تؼييي تىليف گشدد

1396/03/10

374679/29

همذاس  77/27هتشهشتغ دس واستشي دسهاًي ٍ هاتمي هسىًَي وِ هاله دسخَاست تغييش واستشي
تِ هسىًَي سا داسد ٍ ًيض تؼلت ػذم ؼشاحي هؼثش هاتيي اهالن ٍ واستشي دسهاًي دسخَاست

18

ؼشاحي هؼثش  8هتشي اص ًمؽِ  Aتا Bتشاتش ًمطِ پيَستي سا داسد  -ظوٌاً ًاهِ ضواسُ-95/03/26

1396/05/08

 31/24775داًطگاُ ػلَم پضضىي استاى اسدتيل تِ پيَست هذاسن هي تاضذ

366143/29

احذاث پيلَت ٍ ؼثمِ اٍل تجاسي دس يه تاب ٍ ًين ؼثمِ هسىًَي ٍ ؼثمات دٍم تا ضطن

19

هسىًَي ّش وذام دس يه ٍاحذ ٍ تا ايَاى تگزس ٍ تا صيش تٌاي ول  953/70هتشهشتغ  -سؽح

1396/03/09

هجذدا ؼشح گشدد

خصَظ تلَن  Bتِ جلسات آتي هَوَل گشديذ

ٍ ًين ؼثمِ خذهاتي ٍ تجاسي ٍ پٌج ؼثمِ خذهاتي تا  70دسصذ سؽح اضغال ٍ تاهيي  2/3پاسويٌگ تشاي

تماظاي جوؼي اص اّالي ايشاى آتاد هثٌي تش حزف خياتاى  16هتشي

همشس گشديذ هَظَع اص هطاٍس ؼشح

ضوال ٍ  30هتشهشتغ تجاسي دس جٌَب هله پيطٌْاد هَافمت تؼول تفصيلي استؼالم ٍ ًتيجِ دس جلسات آتي
آهذ ( -تا تاهيي پاسويٌگ دس پيلَت ) دس ظوي تصوين گشي دس

-2پيطٌْاد تشاي هسيش  : Bاحذاث صيش صهيي تشاي توام ػشصِ پاسويٌگ تا جه ّ -وىف  80دسصذ تجاسي

366490/29

هجذد دس وويسيَى هادُ پٌج ًوي تاضذ

دس خصَظ تلَنً ، cظش تِ ساخت ٍ ساص هَجَد دس تلَن هزوَس تا

-1تشاي لؽؼِ  Aتشاتش هصَتِ تٌذ  21هَسخِ  1392/02/14وويسيَى هادُ  5تا احذاث صيش صهيي توام ػشصِ
تا جه ّ -وىف  80دسصذ تجاسي ٍ ًين ؼثمِ خذهاتي ٍ تجاسي ٍ پٌج ؼثمِ فَلاًي تا  %70سؽح اضغال ٍ

 ٍ ،ػذم تاهيي فعاي آصاد هَسد ًياص ٍاحذّاي هسىًَي دس حال

هخالفت تؼول آهذ  -پشًٍذُ لاتل ؼشح

همشسگشديذ هَظَع اص هطاٍس ؼشح
هحوذ جؼفش صادُ

هحلِ هال تاضي

86-4161

هسىًَي

542

542

دسهاًي

542

هسىًَي

542

تغييش واستشي

همشسگشديذ دس فشآيٌذ تْيِ ؼشح تفصيلي تؼييي تىليف گشدد

تفصيلي استؼالم ٍ ًتيجِ دس جلسات آتي
ؼشح گشدد

تْضاد آصاد آتذاسلَ

ضْشن ٍاليت

اضغال  65/25دسصذ ٍ وسشي يه تاب پاسويٌگ

33/8109/13943/1
15

هسىًَي

198

198

هسىًَي

198

تجاسي -
هسىًَي

198

افضايص تشاون ٍ

ًظش تِ تيپ تَدى لؽؼات دس ضْشن ٍاليت  ،تا دسخَاست ًاهثشدُ

افضايص سؽح اضغال

هخالفت تؼول آهذ

هخالفت گشديذ

دسخَاست اصالح پشٍاًِ جْت افضايص ؼثمات پٌجن ٍ ضطن تصَست هسىًَي ّش ؼثمِ تصَست

372573/29

20

يه ٍاحذي ٍ ّوچٌيي افضايص تٌا دس پيلَت  -پشٍاًِ لثلي ضاهل پيلَت ٍ چْاس ؼثمِ هسىًَي
ّش وذام تصَست يه ٍاحذ هي تاضذ  -سؽح اضغال دس ؼثمات هَجَد ٍ دسخَاستي 57/45

1396/04/27

دسصذ ٍ پس اص احذاث اظافِ تٌا دس پيلَت  ،سؽح اضغال پيلَت  59/43دسصذ ٍ تا تاهيي
پاسويٌگ هَسد ًياص

سٍح ا ...هَرًي ٍ
ضشوا

خياتاى تاوشي  13 -آتاى -33-00/205/208 -
وَچِ سسالت

8264/4

هسىًَي

264

264

هسىًَي

264

هسىًَي

264

افضايص سؽح اضغال ٍ
تشاون

تا دسخَاست ًاهثشدُ هَافمت تؼول آهذ

هَافمت گشديذ

كميسيًن مادٌ  5اردبيل مًرخٍ 1396/06/25

بسمٍ تعالي

مًقعيت مکاوي كاربری ي مساحت زميه تعریف شدٌ

كاربری مصًب طرح تفصيلي یا طرح جامع در مًرد

ردیف

مساحت زميه بٍ تفکيک وًع كاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

343726/29

دسخَاست اّالي هحلِ ٍالغ دس اًتْاي هالتاضي وَچِ پائيي تش اص هٌثغ آب وِ تشاتش ؼشح جاهغ

متقاضي

مًقعيت مکاوي

پالک ثبتي
كابری در
يضع مًجًد

21

دس واستشي هسىًَي لشاس گشفتِ وِ فالذ ضثىِ هؼاتش تَدُ لزا ؼثك ًمطِ پيَستي ًماغ

1395/10/01

377535/29

وتيجٍ گسارش كارشىاسي

قبل از

بعد از

اصالح

اصالح

-

-

كاربری

-

مساحت

-

كاربری

-

مساحت

-

ضثىِ هؼاتش

ظوي هَافمت تا وليات هَظَع همشس گشديذ ًمطِ اجشايي تَسػ
ضْشداسي تْيِ ٍ هوَْس تِ هْش دتيشخاًِ گشدد

فيريز فًالدي

ايل خياتان اتًتًسراوي-

23

33-354-7393

تجاري -
مسكًوي

82/07

82/07

عملكرد واحيه
اي

82/07

تجاري -
خدماتي

82/07

افسايش سطح اشغال

كدام در قالة يك ياحد مًافقت تعمل آمد  ( .تا تاميه  2تاب پاركيىگ )

-7575-152-152
ػلي ٍ ياضاس استاتي خياتاى حافظ  -آصادگاى

ٍ-7563ٍ7575

هسىًَي

400

400

151-151

هسىًَي ٍ
ًاحيْاي

400

تجاسي -
خذهاتي

400

تا احذاث  ،صيش صهيي پاسويٌگ صذ دس صذ سؽح اضغال ّ ،وىف

ػشصِ ّ ،وىف تجاسي تا ّ ( 80طتاد ) دسصذ

هاصاد تش تشاون ٍ

تجاسي دس ّطتاد دسصذ سؽح اضغال ٍ ضص ؼثمِ فَلاًي دس ضصت

سؽح اضغال  ٍ .ضص ؼثمِ فَلاًي تا  60دسصذ

وسشي پاسويٌگ

دسصذ سؽح اضغال تِ صَست خذهاتي ّش وذام دس لالة سِ ٍاحذ  ،تا

سؽح اضغال تِ صَست خذهاتي ّش وذام دس

تاهيي  2/3پاسويٌگ ٍاحذّاي خذهاتي پيطٌْاد هَافمت تؼول آهذ

لالة سِ ٍاحذ تا تاهيي دٍ سَم پاسويٌگ

ٍ دس ؼثمات خذهاتي  70دسصذ ٍ تا وسشي  41تاب پاسويٌگ

24
1396/05/21

377929/29

25

378197/29

26

دس خَاست احذاث پيلَت ٍ ؼثمات اٍل تا چْاسم هسىًَي ّش وذام تصَست يه ٍاحذ ٍ تْاس
فاؼوِ تالي

يه تاب پاسگيٌگ

خياتاى واضاًي اصغشيِ -
جٌة هسجذ اصغشيِ

2201/2200-1

هسىًَي

126/50

98/50

ػولىشد
ًاحيِ اي

افضايص سؽح اضغال ٍ ًظش تِ وسشي فعاي آصاد تِ اصاء ٍاحذّا تا دسخَاست ًاهثشدُ هخالفت

وسشي فعاي آصاد

ؼثمات دٍم ٍ سَم هسىًَي تصَست دٍتلىس ٍ ؼثمِ چْاسم هسىًَي دس لالة يه ٍاحذ تا

حويذ ًيه ًژاد

داًص پطت خاًِ هؼلن

7135-21222

هسىًَي

93/65

93/65

هسىًَي

تؼول آهذ

تا ػٌايت تِ ػمة ًطيٌي دس هله هزوَس تا احذاث دس سؽح اضغال

98/50

هسىًَي

98/50

هاصاد تش تشاون

هَسد دسخَاست هاله ( )85/7دسصذ دس پيلَت ٍ سِ ؼثمِ هسىًَي
 ،پيطٌْاد هَافمت تؼول آهذ

دسخَاست احذاث تصَست توام ػشصِ ضاهل ؼثمِ اٍل دس لالة يه تاب تجاسي ٍ پاسويٌگ ٍ
هجوَع صيش تٌا تِ هساحت  390/79هتشهشتغ سا داسد  -سؽح اضغال صذ دس صذ ٍ تا وسشي سِ

1396/05/31

ووال خاى سلؽاًي

ضْيذ هؽْشي

5196-10929/1-3

هسىًَي

190

190

هسىًَي

190

هسىًَي

190

تْاس خَاب هي تاضذ

خَاب تا هجوَع صيش تٌا تِ هساحت  490/15هتشهشتغ  -سؽح اضغال  85/79دسصذ ٍ تا وسشي

1396/05/29

ٍاحذّاي خذهاتي هَافمت گشديذ

دسخَاست تثذيل تْاس خَاب تِ يه ٍاحذ هسىًَي دس ؼثمِ پٌجن  -سؽح اضغال  66/10دسصذ
ٍ تا تاهيي پاسويٌگ هَسد ًياص ٍ -ظغ هَجَد ضاهل پيلَت ٍ چْاس ؼثمِ هسىًَي يه ٍاحذي ٍ

دس يه ٍاحذ ٍ تا تاهيي  2تاب پاسويٌگ
تا احذاث تِ صَست صيش صهيي پاسويٌگ توام

 1396/05/15هساحت  3823/77هتشهشتغ  -سؽح اضغال صذ دس صذ دس صيش صهيي ٍ دس ؼثمِ اٍل  90/4دسصذ

376698/29

)

هَافمت گشديذ

اٍل تجاسي دس لالة دٍ تاب ٍ ًين ؼثمِ ًواصخاًِ ٍ ؼثمات دٍم تا ًْن تا ايَاى تگزس ّش وذام
دس لالة دٍ ٍاحذ وِ دس ول دس لالة ٍ 26احذ خذهاتي ٍ دٍ تاب تجاسي تا هجوَع صيش تٌا تِ

تؼول آهذ (ًمطِ هوَْس تِ هْش وويسيَى

تِ صَست ّوىف تجاسي تِ صَست توام

دسخَاست تجويغ دٍ لؽؼِ ٍ احذاث تصَست صيش صهيي توام ػشصِ پاسويٌگ تا جه تاالتش ٍ ؼثمِ

375715/29

ؼثك ًظشيِ وويتِ واسضٌاسي هَافمت

تا احداث در همكف تجاري تا صد درصد سطح اشغال ي دي طثقه فًقاوي خدماتي هر ػشصِ ٍ دٍ ؼثمِ فَلاًي خذهاتي ّشوذام

دس صذ ٍ تا وسشي  2تاب پاسويٌگ

تصَست سِ ٍاحذ خذهاتي ٍ ؼثمِ دّن خذهاتي تا ايَاى تگزس تصَست دٍتلىس تا ؼثمِ ياصدّن

وتيجٍ كميسيًن

مساحت

دسخَاست احذاث تصَست توام ػشصِ ضاهل ؼثمِ اٍل دس لالة يه تاب تجاسي ٍ پاسويٌگ ٍ
ّش ؼثمِ دس لالة يه ٍاحذ تا هجوَع صيش تٌا تِ هساحت  390/66هتشهشتغ  -سؽح اضغال صذ

1396/05/26

تفصيلي با كسر مساحت

تقاضا

مغایر با ضًابط

 ٍ ABXAQTHضثىِ هؼاتش ؼشاحي ضذُ ؼثك ٍظغ هَجَد گزس ايفاد ،

ًين ؼثمِ تجاسي وِ تيص اص  30دسصذ هساحت صيش تٌا هي تاضذ ٍ سِ ؼثمِ خذهاتي تاالي آى ،

22

جْاًثخص للٌذسي

اًتْاي هال تاضي

-

هؼثش

كاربری مصًب طرح

سطح ي وًع كاربری مًرد

93/65

تجاسي -
هسىًَي

تا ػٌايت تِ ػمة ًطيٌي دس هله هزوَس تا احذاث دس ؼثمِ ّوىف

93/65

هاصاد تش تشاون

صَست پيلَت ٍ سِ ؼثمِ فَلاًي
هسىًَي هَافمت گشديذ

تا احذاث تِ صَست ّوىف تجاسي دس دٍ

(تجاسي ٍ تاهيي  2تاب پاسويٌگ هضاحن ) ٍ دٍ ؼثمِ هسىًَي فَلاًي تاب پاسويٌگ هضاحن ٍ دٍ ؼثمِ فَلاًي تِ
دس صذ دس صذ سؽح اضغال پيطٌْاد هَافمت تؼول آهذ

تاب پاسويٌگ

هخالفت گشديذ

صَست توام ػشصِ هَافمت گشديذ

دسخَاست تصَست صيش صهيي دسهاًي ضاهل تخص تاسيسات ٍ اًثاس تجْيضات ٍ سشٍيس ٍ

376065/29

27

هطاػات تا ٍسٍدي هستمين اص هؼثش ٍ ؼثمِ اٍل تجاسي دس دٍ تاب ضاهل داسٍخاًِ اسگاًيه ٍ
پخص داسٍّاي سشؼاًي ٍ هطاػات ٍ ؼثمِ دٍم دسهاًي ضاهل سالي ّوايص ٍ سشٍيس ٍ

هَسسِ سيحاًِ -

واسضٌاساى  -هيذاى

هطاػات ٍؼثمِ سَم دسهاًي ضاهل اتاق ّاي پژٍّطىذُ ٍ سشٍيس ٍ هطاػات تا هجوَع صيش تٌا

ػادل سيف الْي

تَػلي

 1396/05/17تِ هساحت  2046/15هتشهشتغ  -سؽح اضغال دس صيش صهيي ٍ ؼثمِ اٍل صذ دس صذ ٍ ؼثمِ دٍم ٍ

86-276-1173

تايش

560

560

ػولىشد
دسهاًي

560

دسهاًي

560

افضايص سؽح اضغال ٍ

تا اختصاظ صيش صهيي پاسويٌگ  ،تا دسخَاست ضْشداسي هَافمت

تا اختصاظ صيش صهيي تِ صَست پاسويٌگ

وسشي پاسويٌگ

تؼول آهذ .

هَافمت گشديذ

سَم  80دسصذ ٍ تا وسشي  47تاب پاسويٌگ  - .ظوٌاً لثالً ؼي هصَتِ تٌذ  6هَسخِ

345698/29

28

اصالح خػ تؼشيط هيذاى پاًضدُ خشداد

ضْشداسي اسدتيل

هيذاى  15خشداد

-

-

-

-

-

-

-

-

اصالح خػ تؼشيط

1395/10/18

365849/29

هجوَع صيش تٌا  700/38هتشهشتغ سا داسد  -سؽح اضغال  70/57دسصذ ٍ تاهيي پاسويٌگ هَسد

1396/03/07

اهيي جشاح ٍ ضشوا

دسخَاست تغييش واستشي اص تاسيسات ضْشي تِ واستشي هسىًَي

1396/02/30

اسائِ گشدد

ضْشن حافظ  -ضاّذ
يه

7544-194-294

هسىًَي

170

170

هسىًَي

170

هسىًَي

170

هاصاد تش تشاون -
افضايص سؽح اضغال

تشاتش ظَاتػ ٍ همشسات احذاث تٌا الذام گشدد

هخالفت گشديذ

ًياص

362362/29

30

لثلي هخالفت تؼول آهذ

تفصيلي استؼالم ٍ ًتيجِ دس جلسات آتي

دسخَاست احذاث پيلَت ٍ ؼثمِ اٍل هسىًَي تذٍى ايَاى تگزس ٍ ؼثمات دٍم تا چْاسم هسىًَي
ٍ تْاس خَاب وِ ؼثمات اٍل ٍ دٍم تصَست دٍتلىس ٍ ؼثمات سَم ٍ چْاسم تصَست دٍتلىس تا

29

ًظش تِ سَاتك پشًٍذُ دس وويسيَى هادُ  ٍ 5تصويوات هتخزُ

همشس گشديذ هَظَع اص هطاٍس ؼشح

هؼصَهِ صلَاتي

خياتاى ػؽايي  -سٍتشٍي
فشٍضگاُ تْپَش

33-28849

تايش

220

220

تاسيسات
ضْشي

تا ػٌايت تِ استؼالم تؼول آهذُ اص دستگاُ ّاي هتَلي ٍ
220

هسىًَي

220

تغييش واستشي

ساخت ٍ ساص هَجَد دس حذٍد استؼِ  ،تا دسخَاست تغييش
واستشي هَافمت تؼول آهذ

تا تَجِ تِ استؼالم تؼول آهذُ اص
دستگاّْاي هتَلي هَافمت گشديذ

كميسيًن مادٌ  5اردبيل مًرخٍ 1396/06/25

بسمٍ تعالي

مًقعيت مکاوي كاربری ي مساحت زميه تعریف شدٌ

كاربری مصًب طرح تفصيلي یا طرح جامع در مًرد

ردیف

مساحت زميه بٍ تفکيک وًع كاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

متقاضي

مًقعيت مکاوي

پالک ثبتي
كابری در
يضع مًجًد

كاربری مصًب طرح

سطح ي وًع كاربری مًرد

تفصيلي با كسر مساحت

تقاضا

مغایر با ضًابط

وتيجٍ گسارش كارشىاسي

وتيجٍ كميسيًن

مساحت
قبل از

بعد از

اصالح

اصالح

كاربری

مساحت

كاربری

مساحت

هساحت ػشصِ  200هتشهشتغ وِ همذاس  31هتشهشتغ آى دس واستشي ٍسصضي ٍ  169هتشهشتغ دس

372637/29

31

واستشي آهَصضي ٍالغ ضذُ وِ تشاتش حىن ديَاى تِ ضواسُ دادًاهِ - 9109890900293198
( 1389/11/11وِ تپيَست هي تاضذ ) تشاي لسوت آهَصضي حىن تش لضٍم صذٍس پشٍاًِ تشاتش

1396/04/25

378018/29

32

اسذ لليضادُ

ظَاتػ هشتَؼِ صادس وشدُ است ٍ هاله دسخَاست تغييش واستشي تشاي همذاس  31هتشهشتغ ٍسصضي

ساُ داًطگاُ وَچِ
غعٌفشي6

لَلٌاهِ اي

تايش

200

200

آهَصضي -
ٍسصضي

200

هسىًَي

200

تغييش واستشي

تشاتش ظَاتػ ٍهَاصيي لاًًَي الذام گشدد

ؼثك ظَاتػ ٍ هَاصيي لاًًَي الذام گشدد

تِ هسىًَي سا داسد
دسخَاست احذاث تصَست توام ػشصِ ضاهل ؼثمِ اٍل دس لالة يه تاب تجاسي ٍ پاسويٌگ ٍ ًين
ؼثمِ تجاسي ٍ چْاس ؼثمِ هسىًَي تاالي آى ّش ؼثمِ دس لالة يه ٍاحذ تا هجوَع صيش تٌا تِ
هساحت  575/64هتشهشتغ  -سؽح اضغال  88/32دسصذ لثل اص تؼشيط ٍ  100دسصذ تؼذ اص

سحشاًگيض تْشاهي

خياتاى ٍالي

33-151-2891

هسىًَي

197

99/82

هسىًَي

99/82

تجاسي -
هسىًَي

99/82

هاصاد تش تشاون

ًظش تِ ػمة ًطيٌي حذٍد  98هتشهشتغ اص هله ًاهثشدُ ،تا

تا احذاث تِ صَست توام ػشصِ تِ صَست

احذاث دس صذ دس صذ سؽح اضغال تِ صَست تجاسي ٍ سِ

تجاسي ٍ سِ ؼثمِ هسىًَي تا تاهيي 4

ؼثمِ هسىًَي تا تاهيي  4تاب پاسويٌگ اص تش وَچِ  10هتشي  ،تاب پاسويٌگ اص تش وَچِ  10هتشي هَافمت

1396/05/30

تؼشيط ٍ تا وسشي يه تاب پاسويٌگ

پيطٌْاد هَافمت تؼول آهذ

377696/29

دس خَاست احذاث صيش صهيي پاسويٌگ سهپذاس ؼثمِ اٍل دس لالة دٍ تاب تجاسي ٍ پاسويٌگ ٍ

تا احذاث دس 60دسصذ سؽح اضغال (لثل اص تؼشيط ) تصَست

هساحت لثل اص تؼشيط تِ صَست صيش صهيي

گشديذ
تا سػايت  60دسصذ سؽح اضغال ًسثت تِ

33
1396/05/28

ًين ؼثمِ اًثاسي هسىًَي ٍ تالىي تجاسي ٍ ؼثمات دٍم تا ًْن هسىًَي ّش ؼثمِ تصَست يه

غالهشظا غفاسي

ٍاحذ تا هجوَع صيش تٌا تِ هساحت  2328/05هتشهشتغ  -سؽح اضغال لثل اص تؼشيط 60دسصذ ٍ

ًَساًي

هالتاضي جٌة تاالس آيالس

86-1586

هسىًَي

369/28

334/17

ًاحيِ اي ٍ
هسىًَي

334/17

تجاسي -
هسىًَي

334/17

هاصاد تش تشاون ٍ

صيشصهيي پاسويٌگ ّ،وىف تجاسي ٍ ضص ؼثمِ هسىًَي ّش

پاسويٌگ ّ،وىف تجاسي ٍ ضص ؼثمِ

افضايص سؽح اضغال

وذام دس يه ٍاحذ پيطٌْادهَافمت تؼول آهذ ( تا تاهيي

هسىًَي ّش وذام دس يه ٍاحذ هَافمت

پاسويٌگ ٍاحذّاي هسىًَي )

گشديذ ٍ تا تاهيي پاسويٌگ ٍاحذّاي

تؼذ اص تؼشيط  66/29دسصذ ٍ تا وسشي  2تاب پاسويٌگ

هسىًَي
377294/29
دسخَاست احذاث پيلَت ٍ ضص ؼثمِ هسىًَي ّش وذام تصَست يه ٍاحذ تِ هساحت 899/85

34

هتشهشتغ  -سؽح اضغال  63/68دسصذ ٍ تا تاهيي پاسويٌگ هَسد ًياص

ػلي صادق صادُ

خياتاى ػؽايي -الؼشاى

33-189-25004

تايش

195/50

195/50

1396/05/25

378452/92

35

تاب تجاسي ٍ پاسويٌگ ٍ سِ ؼثمِ هسىًَي تاالي آى ّ ،ش ؼثمِ دس لالة يه ٍاحذ تا هجوَع
صيش تٌا تِ هساحت  449/50هتشهشتغ  -سؽح اضغال  89/69دسصذ لثل اص تؼشيط ٍ  100دسصذ

هحوَد آتاد

1396/06/01

378453/29

دسخَاست افضايص ؼثمِ سَم سا داسد  -سؽح اضغال  49/09دسصذ لثل اص تؼشيط ٍ  100دسصذ
تؼذ اص تؼشيط ٍ تا وسشي  4تاب پاسويٌگ  -داساي هجَص ًمطِ تصَست توام ػشصِ ضاهل ؼثمِ
اٍل دس لالة يه تاب تجاسي ٍ پاسويٌگ ٍ دٍ ؼثمِ هسىًَي تاالي آى ّش ؼثمِ دس لالة يه

1396/06/01

هسىًَي

195/50

هسىًَي

195/50

افضايص سؽح اضغال

تشاتش ظَاتػ ٍ همشسات احذاث تٌا الذام گشدد

گشدد

دسخَاست احذاث تصَست توام ػشصِ ضاهل صيش صهيي اًثاسي هسىًَي ؼثمِ اٍل دس لالة يه

ٍحيذ حسي صادُ

تؼذ اص تؼشيط ٍ تا وسشي يه تاب پاسويٌگ

36

رخيشُ

هاصاد تشتشاون ٍ

ؼثك ظَاتػ ٍ همشسات احذاث تٌا الذام

ٍاحذ هي تاضذ

تَحيذ حسيي صادُ

تضسگشاُ ضْذا  -جؼفشيِ 5448-7/8923/2

خياتاى پاسذاساى  -وَچِ
سهعاًي

2064-0

هسىًَي

هسىًَي

110/20

171/35

85/90

84/12

هسىًَي

ػولىشد
هسىًَي

85/90

84/12

تجاسي -
هسىًَي

تجاسي -
هسىًَي

85/90

84/12

هاصاد تش تشاون

هاصاد تش تشاون

ًظش تِ تصويوات لثلي وويسيَى هادُ ، 5تشاتش ظَاتػ ٍ

ًظش تِ هصَتِ لثلي وويسيَى ؼثك

همشسات الذام گشدد

ظَاتػ ٍ همشسات الذام گشدد

تا دسخَاست ًاهثشدُ هخالفت تؼول آهذ

تا دسخَاست ًاهثشدُ هخالفت تؼول آهذ

