کمیسیًن مادٌ  5اردبیل 1396/04/07

بسمٍ تعالی

مًقعیت مکاوی کاربری ي مساحت زمیه تعریف شدٌ

کاربری مصًب طرح تفصیلی یا طرح جامع در مًرد تقاضا

ردیف

مساحت زمیه بٍ تفکیک وًع کاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

متقاضی

مًقعیت مکاوی

پالک ثبتی

کابری در
يضع مًجًد

341747/29

1

کاربری مصًب طرح تفصیلی با

سطح ي وًع کاربری مًرد تقاضا
مغایر با ضًابط

مساحت
قبل از
اصالح

بعد از اصالح

کاربری

مساحت

کاربری

وتیجٍ گسارش کارشىاسی

وتیجٍ کمیسیًن

مساحت

هؼاحر ػشطِ  136/15هسشهشتغ وِ خغ اص زؼشيغ  78/65هسشهشتغ  ،دسخَاػر
احذاش تظَسذ ؿثمِ اٍل زجاسي ٍ ػِ ؿثمِ تاالي آى هؼىًَي ّش وذام دس يه ٍاحذ

هحؼي

دسٍاصُ هشگيي -

تا هجوَع صيش تٌاي  326/86هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ وؼشي

چاٍشي

خشر تاساص هَلَفِ

7397-29-29

هؼىًَي

136/15

78/65

هؼىًَي

78/65

زجاسي هؼىًَي

78/65

افضايش ػـح اشغال

ًظش تِ زؼشيغ خياتاى  18هسشي ٍ لشاسگيشي هله ًاهثشدُ دس خؾ
زؼشيغ  -تا دسخَاػر ًاهثشدُ هَافمر تؼول آهذ

تشاتش ًظش وويسِ فٌي هَافمر هيگشدد

چْاس تاب خاسويٌگ

1395/09/13

353977/29
تا هؼاحر ػشطِ  139/60وِ خغ اص زؼشيغ هؼاحر تاليواًذُ  97/42هسشهشتغ

2

 ،دسخَاػر احذاش خيلَذ ٍ ػِ ؿثمِ هؼىًَي تا هجوَع ول صيش تٌا 402/41هسشهشتغ
سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ زاهيي خاسويٌگ هَسد ًياص

سػا ززاوشي ٍ
ششوا

تيي وَچِ يميٌِ خازَى ٍ
وَچِ شْيذ ًادسي -
خالن 11

-2663-4/1
2663-3

هؼىًَي

139/60

97/42

هؼىًَي

97/42

هؼىًَي

97/42

افضايش ػـح اشغال

تا دسخَاػر ًاهثشدُ هَافمر تؼول آهذ

هَافمر هي گشدد

1395/12/15

353971/29

3

هؼاحر ػشطِ  584/17هسشهشتغ وِ خغ اص زؼشيغ  551/07هسشهشتغ  ،دسخَاػر
احذاش خيلَذ ٍ شش ؿثمِ تاالي آى ّش وذام دس دٍ ٍاحذ هؼىًَي ٍ تا هجوَع ول

ٍساش ػضيض

صيش تٌاء  2222/42هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال  54/60دسطذ لثل اص زؼشيغ ٍ

ًؼل ػشاجي

وَچِ هؼواس

6295

هؼىًَي

584/17

551/07

هؼىًَي

551/07

هؼىًَي

551/07

افضايش ػـح اشغال ٍ

تا احذاش دس چْاس ؿثمِ تاالي خيلَذ دس  60دسطذ ػـح اشغال

هاصاد تشزشاون

لثل اص زؼشيغ دس ٍ 10احذ هؼىًَي  ،خيشٌْاد هَافمر تؼول آهذ

زاهيي  12تاب خاسگيٌگ

تشاتشًظشوويسِ فٌي تا احذاش دس چْاس ؿثمِ تاالي
خيلَذ دس  %60ػـح اشغال لثل اص زؼشيغ دس دُ ٍاحذ
هؼىًَي هَافمر هيگشدد

1395/12/15

351314/29

هؼاحر ػشطِ  133هسشهشتغ وِ خغ اص زؼشيغ  91هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش صيش
صهيي اًثاسي زجاسي ٍ ؿثمِ اٍل زجاسي ٍ دٍ ؿثمِ خذهازي سٍي آى ّش وذام دس يه

4

ٍاحذ ٍ تا ايَاى تگزس ٍ صيش تٌاي ول  411/2هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس
طذ ٍ وؼشي خٌج تاب خاسويٌگ

يؼمَب حاجي هيذاى هثاسصاى تـشف
ًَسي (حؼي

ٍحذذ -خشر

تيگ

هَػؼِ اػسثاسي هْش

-7344-26485
61

هؼىًَي

133

91

هؼىًَي

91

زجاسي -
خذهازي

91

افضايش ػـح اشغال ٍ

ًظش تِ هَلؼير لـؼِ ٍ شىل ٌّذػي خاص آى تا دسخَاػر

زغييشواستشي

ًاهثشدُ هَافمر تؼول آهذ

هَافمر هي گشدد

1395/11/24

353617/29

5

دسخَاػر زغييش واستشي هله تِ هؼاحر  194/70هسشهشتغ اص فؼاي ػثض تِ هؼىًَي

گل آٍس

سا داسد -

چَخاى َّيك

هال تاشي  -فشٍدػي7

86-12405

فؼاي ػثض

194/70

194/70

فؼاي ػثض

194/70

هؼىًَي

194/70

زغييش واستشي

دسفشآيٌذ ؿشح زفظيلي شْش اسدتيل زؼييي زىليف گشدد

همشسگشديذ ول خالن زؼييي زىليف گشديذُ ٍ دس
جلؼاذ آزي ؿشح گشدد

1395/12/11

335051/29

هؼاحر ػشطِ  200هسشهشتغ  ،دسخَاػر افضايش هؼاحر خيلَذ  2/25هسشهشتغ ٍ
احذاش ؿثماذ چْاسم ٍ خٌجن ٍ ششن ّش وذام تِ هؼاحر  132/20هسشهشتغ سا داسد -

6

دس ػوي ٍػغ هَجَد تظَسذ خيلَذ ٍ ػِ ؿثمِ هؼىًَي وِ تش خالف خشٍاًِ احذاش ٍ
ػذم خالفي طادس شذُ اػر  -ػـح اشغال  67/22دسطذ ٍ زاهيي خاسويٌگ تشاي

95/07/13

شش دػسگاُ خَدسٍ

اػسواد ًغوِ
دٍػر

خياتاى آرستايجاى -
وَچِ تَػساى -4
خالن 20

7587-9-94

هؼىًَي

200

200

هؼىًَي

200

هؼىًَي

200

افضايش ػـح اشغال ٍ
افضايش ؿثماذ

تا دسخَاػر ًاهثشدُ هخالفر تؼول آهذ

هخالفر گشديذ

کمیسیًن مادٌ  5اردبیل 1396/04/07

بسمٍ تعالی

مًقعیت مکاوی کاربری ي مساحت زمیه تعریف شدٌ

کاربری مصًب طرح تفصیلی یا طرح جامع در مًرد تقاضا

ردیف

مساحت زمیه بٍ تفکیک وًع کاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

متقاضی

مًقعیت مکاوی

پالک ثبتی

کابری در
يضع مًجًد

کاربری مصًب طرح تفصیلی با

سطح ي وًع کاربری مًرد تقاضا
مغایر با ضًابط

مساحت
قبل از
اصالح

بعد از اصالح

کاربری

مساحت

کاربری

وتیجٍ گسارش کارشىاسی

وتیجٍ کمیسیًن

مساحت

350227/29
تا هؼاحر ػشطِ  509/78هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش صيش صهيي خاسويٌگ سهدذاس ٍ

7

ؿثمِ اٍل زجاسي دس ػِ تاب ٍ تالىي دس ػِ لؼور ٍ تا صيش تٌاي ول تِ هؼاحر
 1007/40سا داسد  -ػـح اشغال  87/22دسطذ ٍ زاهيي خاسويٌگ هَسد ًياص

سجة آلا

تضسگشاُ شْذا ً -ثش

ياسي ػاهياى

خياتاى داسٍ خخش

7351-2503

هؼىًَي

509/78

509/78

هؼىًَي

509/78

زجاسي

509/78

افضايش ػـح اشغال ٍ

تا احذاش دس  80دسطذ ػـح اشغال صيش صهيي خاسويٌگ ّ،وىف

زشاون  ٍ -زغييش واستشي

زجاسي هَافمر تؼول آهذ

تشاتش ًظشوويسِ فٌي تا احذاش دس  %80ػـح
اشغال صيش صهيي خاسويٌگ ّ ،وىف زجاسي
هَافمر گشديذ

1395/11/20

360933/29
دسخَاػر حزف زؼشيغ دٍستشگشداى اًسْاي وَچِ  8هسشي سا داسد  -ػوٌاً هله فَق يَػف يَػف

8

دس زؼشيغ خياتاى  35هسشي ٍ وَچِ  8هسشي لشاس داسد

صادُ

تؼثر ّ -اشن آتاد

1-520

-

-

-

هؼثش

-

حزف
دٍستشگشداى

-

حزف دٍس تشگشداى

تا دسخَاػر ًاهثشدُ هَافمر تؼول آهذ

هَافمر هي گشدد

1396/02/12

357521/29

9

دسخَاػر حزف ًفش سٍ هاتيي ديَاس اداسُ تْضيؼسي ٍ الحاق آى تِ هله دادگؼسشي

دادگؼسشي
اػساى

شْشن سػَاى

-

-

-

-

-

-

-

-

حزف هؼثش

ًظش تِ زذليك هؼثشًفشسٍ دس اػٌاد هالىير ٍ ٍجَد حمَق اسزفالي دس

هخالفر هيگشدد -شْشداسي تشاتش لَاًيي الذام

هحل هزوَس ،تا دسخَاػر هخالفر تؼول آهذ

الصم هؼوَل داسد

1396/01/16

352850/29

10

هؼاحر ػشطِ  327/95هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش صيش صهيي تظَسذ هسَسخاًِ ٍ
صيش صهيي  -اػسخش ٍ ػًَا ٍ خيلَذ ٍ ؿثمِ اٍل ٍ دٍم هؼىًَي ٍ تْاس خَاب وِ

هجيذ خالَ

شْشن آضادي -

ؿثماذ تظَسذ زشيثلىغ ٍ دس لالة يه ٍاحذ ٍ تا هجوَع صيش تٌاي ول  815هسشهشتغ

صادُ

خياتاى آرستايجاى

احذاش طشفاً خاسويٌگ دس لؼور  Aدس شوال هله ٍ احذاش
7561-231-231

هؼىًَي

327/95

327/95

هؼىًَي

327/95

هؼىًَي

327/95

افضايش ػـح اشغال

اػياًي دٍ ؿثمِ تا تْاس خَاب تاالي خيلَذ دس لؼور ( Bجٌَب

تشاتش ًظش وويسِ فٌي هَافمر هيگشدد

لـؼِ ) هَافمر تؼول آهذ

سا داسد  -ػـح اشغال  87/70دسطذ ٍ زاهيي دٍ تاب خاسويٌگ

1395/12/08

345249/29

هؼاحر ػشطِ  300هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش اػافِ تٌا دس خيلَذ تِ هؼاحر
 7/50هسشهشتغ ٍ احذاش ؿثمِ ّفسن هؼىًَي  167/72هسشهشتغ دس يه ٍاحذ سا داسد .
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 -ػـح اشغال  57/50دسطذ ٍ زاهيي خاسويٌگ هَسد ًياص  -خشٍاًِ طادسُ تظَسذ

اػذالِ ػشتلٌذ

ٍالي  -وَچِ لذع
يه  -خالن 35

33/855

هؼىًَي

300

300

هؼىًَي

300

هؼىًَي

300

افضايش ػـح اشغال ٍ
افضايش ؿثماذ

تشاتشػَاتؾ ٍ همشساذ احذاش تٌا الذام گشدد

هخالفر گشديذ  -تشاتش ػَاتؾ ٍ همشساذ الذام
گشدد

خيلَذ ٍ شش ؿثمِ هؼىًَي دس حال احذاش هي تاشذ

1395/10/23

362053/29
هؼاحر ػشطِ  118/33هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش خيلَذ ٍ ػِ ؿثمِ هؼىًَي ّش

12

وذام تظَسذ يه ٍاحذ ٍ تا صيش تٌاي ول  485/82هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ
دس طذ ٍ تا زاهيي خاسويٌگ هَسد ًياص

1396/02/18

فشاهشص فشاصي

ػلي آتاد  -جٌة

آلچِ وٌذ

حوام طفا

5421-34/53-1

هؼىًَي

118/33

118/33

هؼىًَي

118/33

هؼىًَي

118/33

افضايش ػـح اشغال

تا سػاير ػـح اشغال ّوؼايِ حذ غشتي ٍ تذٍى خيش آهذگي تا
احذاش دس خيلَذ ٍ ػِ ؿثمِ هؼىًَي خيشٌْاد هَافمر تؼول آهذ

تا سػاير ػـح اشغال ّوؼايِ حذ غشتي ٍ تذٍى
خيش آهذگي تا احذاش دس خيلَذ ٍ ػِ ؿثمِ
هؼىًَي هَافمر هيگشدد

کمیسیًن مادٌ  5اردبیل 1396/04/07

بسمٍ تعالی

مًقعیت مکاوی کاربری ي مساحت زمیه تعریف شدٌ

کاربری مصًب طرح تفصیلی یا طرح جامع در مًرد تقاضا

ردیف

مساحت زمیه بٍ تفکیک وًع کاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

متقاضی

مًقعیت مکاوی

پالک ثبتی

کابری در
يضع مًجًد

358491/29

13

کاربری مصًب طرح تفصیلی با

سطح ي وًع کاربری مًرد تقاضا
مغایر با ضًابط

مساحت
قبل از
اصالح

بعد از اصالح

کاربری

مساحت

کاربری

مساحت

هؼاحر ػشطِ  162/82هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش خيلَذ ٍ ؿثمِ اٍل دس يه تاب
زجاسي ٍ ًين ؿثمِ زجاسي ٍ ػِ ؿثمِ هؼىًَي ّش وذام دس يه ٍاحذي تا ايَاى تگزس

اوثش هحوَد

خشر شَساػٌسش-

ٍ تْاس خَاب تا صيش تٌاء ول تِ هؼاحر  664هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال 78/09

ًيا شيشاى

الؿشاى

33-196-101

هؼىًَي

164/82

164/82

هؼىًَي

164/82

زجاسي -
هؼىًَي

وتیجٍ گسارش کارشىاسی

وتیجٍ کمیسیًن

164/82

افضايش زشاون

دسطذ ٍ وؼشي ػِ تاب خاسويٌگ

ّوثاد ّوؼايِ ٍ تذٍى خيش آهذگي دس حياؽ اطلي ٍ فشػي (ػشع

تشاتش ًظش وويسِ فٌي ّ،وثاد ّوؼايِ ٍ تذٍى خيش

لـؼِ ) ٍ تا زاهيي خاسويٌگ ٍاحذّاي هؼىًَي ،خيشٌْاد هَافمر

آهذگي دس حياؽ اطلي ٍ فشػي (ػشع لـؼِ ) تا زاهيي

تؼول آهذ

خاسويٌگ ٍاحذّاي هؼىًَي هَافمر هيگشدد

1396/01/24

345484/29

هؼاحر ػشطِ تشاتش ػٌذ  155/50هسشهشتغ وِ خغ اص زؼشيغ  149هسشهشتغ
 ،دسخَاػر احذاش صيش صهيي اًثاسي زجاسي ٍ خيلَذ ٍ ؿثمِ اٍل زجاسي دس يه تاب ٍ

14

ًين ؿثمِ زجاسي ٍ تا هجوَع صيش تٌاي ول  344هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس

فيشٍص ّذاير

هحلِ شْشياس

114-420

هؼىًَي

155/50

149

هؼىًَي

149

زجاسي

149

افضايش ػـح اشغال -

تا سػاير ػـح اشغال ّوؼايِ دس حذ جٌَتي تا خيشٌْاد ًاهثشدُ

تا سػاير ػـح اشغال ّوؼايِ حذجٌَتي

زغييش واستشي

هَافمر تؼول آهذ

تادسخَاػر هَافمر هيگشدد

طذ ٍ وؼشي ػِ تاب خاسويٌگ

1395/10/15

353613/29
هؼاحر ػشطِ  152هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش ؿثمِ اٍل زجاسي دس ػِ تاب ٍ

15

تالىي زجاسي تا هجوَع ول صيشتٌا  196/61هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ تشازؼلي ًَسي
ٍ وؼشي ػِ تاب خاسويٌگ

ػشاّي آلاتالش -
خشر زشاًغ تشق

2392/1

هؼىًَي

152

152

هؼىًَي

152

زجاسي

152

افضايش ػـح اشغال -

ًظش تِ تاصگشايي هؼثش ٍ سػاير سهح ٍ لَج دس هحذٍدُ هَسد

زغييش واستشي

دسخَاػر تا دسخَاػر ًاهثشدُ هَافمر تؼول آهذ

هَافمر هي گشدد

1395/12/11

هؼاحر ػشطِ  450/20هسشهشتغ  -دسخَاػر زثذيل دٍ تاب زجاسي دس ؿثمِ اٍل تِ

362014/29

ػِ تاب زجاسي ٍ افضايش هؼاحر ًين ؿثمِ زجاسي ٍ احذاش ًين ؿثمِ خذهازي دٍ
ٍاحذي ػالٍُ تش ؿثماذ خذهازي هفاد خشٍاًِ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ
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وؼشي  18تاب خاسويٌگ  -ػوٌاً خشٍاًِ لثلي ؿثك هظَتِ تٌذ ( )13هَسخ1391/12/05
وويؼيَى هادُ  5شاهل صيش صهيي  -2 ٍ-1زوام ػشطِ تظَسذ خاسويٌگ جىذاس

1396/02/18

دالٍس دالٍسي

هيذاى تاوشي -جٌة

ٍ ششوا

تاًه هلي

33-5658-3

دس حال
ػاخر

450/20

450/20

هؼىًَي

450/20

زجاسي -
خذهازي

افضايش ػـح اشغال ٍ
450/20

زشاون ٍ وؼشي  18تاب

تا دسخَاػر ًاهثشدُ هخالفر تؼول آهذ

هخالفر هيگشدد

خاسويٌگ

 ،خيلَذ ٍ ؿثمِ اٍل دس دٍ تاب زجاسي ٍ  5ؿثمِ خذهازي ّش وذام دس ٍ 6احذ وِ دس
حال احذاش هي تاشذ

هؼاحر ػشطِ  200هسشهشتغ  -دسخَاػر زثذيل صيش صهيي اًثاسي زجاسي تِ يه تاب

359413/29

17

زجاسي تِ هؼاحر  120هسشهشتغ ٍ ػالي ٍسصشي تِ هؼاحر  100/50هسشهشتغ ٍ زثذيل

هاصاد تشزشاون -

لؼوسي اص خاسويٌگ تِ هؼاحر  78/65هسشهشتغ تِ زجاسي ٍ ادغام تا زجاسي هَجَد ٍ
افضايش ًين ؿثمِ ٍ زثذيل ًين ؿثمِ اًثاسي تِ ًين ؿثمِ زجاسي تِ هؼاحر 46/35

ػليشػا

هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال  75/94دسطذ ٍ وؼشي ػِ تاب خاسويٌگ زجاسي -

اػواػيلي

خياتاى شْيذ هـْشي

5475-59-2

دس حال
ػاخر

300

300

ػولىشد ٍيظُ
تاليخلَ چاي

300

زجاسي -
هؼىًَي

300

خشٍاًِ طادسُ شاهل صيش صهيي تظَسذ اًثاسي زجاسي ٍ خيلَذ ٍ ؿثمِ اٍل يه تاب

1396/01/30

افضايش ػـح اشغال-

ػوي هخالفر تا حزف خاسويٌگ  ،تا زاهيي ػِ تاب خاسويٌگ تا

وؼشي ػِ تاب

دسخَاػر ًاهثشدُ خيشٌْاد هَافمر تؼول آهذ

خاسويٌگ

تشاتش ًظش وويسِ فٌي ػوي هخالفر تا حزف
خاسويٌگ  ،تا زاهيي ػِ تاب خاسويٌگ تا
دسخَاػر ًاهثشدُ هَافمر هيگشدد

زجاسي ٍ ًين ؿثمِ زجاسي  -اًثاسي  -هؼىًَي  ٍ -چْاس ؿثمِ هؼىًَي وِ ؿثماذ 2
ٍ ّ 3ش وذام تظَسذ يه ٍاحذي ٍ ؿثماذ  5 ٍ 4تظَسذ دٍتلىغ هي تاشذ

356121/29
هؼاحر ػشطِ  176هسشهشتغ  -وِ خغ اص زؼشيغ  121/80هسشهشتغ  -دسخَاػر

18

احذاش صيش صهيي اًثاسي زجاسي ٍ اٍل زجاسي ٍ تالىي زجاسي ٍ تا هجوَع صيش تٌاي ول
 288/30هسشهشتغ  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ وؼشي ػِ تاب خاسويٌگ

1395/12/25

سػَل هحوذ ووشتٌذي دٍم شْشن
صادُ خاًماُ

واشاًي  -هٌـمِ يه

1-723

هؼىًَي

176

121/80

هؼىًَي

121/80

زجاسي

121/80

افضايش ػـح اشغال -
زغييش واستشي

تا ػٌاير تِ لشاسگيشي هله ًاهثشدُ دس زؼشيغ هؼثش  ،تا احذاش
يه ٍاحذ زجاسي دس طذ دس طذ ػـح اشغال ،خيشٌْاد هَافمر
تؼول آهذ

تا احذاش يه ٍاحذ زجاسي دس طذ دس طذ ػـح
اشغال هَافمر هيگشدد

کمیسیًن مادٌ  5اردبیل 1396/04/07

بسمٍ تعالی

مًقعیت مکاوی کاربری ي مساحت زمیه تعریف شدٌ

کاربری مصًب طرح تفصیلی یا طرح جامع در مًرد تقاضا

ردیف

مساحت زمیه بٍ تفکیک وًع کاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

355081/29

هؼاحر ػشطِ  347/43هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش صيش صهيي تظَسذ ػالي

متقاضی

مًقعیت مکاوی

پالک ثبتی

کابری در
يضع مًجًد

مساحت
قبل از
اصالح

بعد از اصالح

کاربری

مساحت

کاربری

مساحت

هاصاد تشزشاون -

ٍسصشي ٍ ػًَا ٍ ػالي اجسواػاذ ٍ صيش صهيي  -خاسويٌگ ٍ خيلَذ ٍ ؿثمِ اٍل زجاسي
دس دٍ تاب ٍ ًين ؿثمِ اًثاسي هؼىًَي ٍ ًين ؿثمِ زجاسي ٍ ؿثماذ دٍم زا ًْن

19

کاربری مصًب طرح تفصیلی با

سطح ي وًع کاربری مًرد تقاضا
مغایر با ضًابط

هؼىًَي  -تْاس خَاب ٍ تا هجوَع صيش تٌاي ول  2875/89هسشهشتغ  -ػـح اشغال

فششاد ػجن

اتسذاي خياتاى
آرستايجاى

7561-526

هؼىًَي

347/43

347/43

هؼىًَي

347/43

زجاسي -
هؼىًَي

347/43

طذ دس طذ دس صيش صهيي ٍ ّشساد دس طذ دس ؿثمِ اٍل ٍ  60دسطذ دس ؿثماذ ٍ وؼشي

1395/12/21

351719/29

20

وتیجٍ گسارش کارشىاسی

وتیجٍ کمیسیًن

افضايش ػـح اشغال-
وؼشي يه تاب

تا احذاش تِ طَسذ صيش صهيي( )-1ٍ-2تشاتش
تا دسخَاػر ًاهثشدُ هخالفر تؼول آهذ

دسخَاػر ّ ،وىف زجاسي ٍ خاسويٌگ تشاتش
دسخَاػر ٍ ّفر ؿثمِ فَلاًي هَافمر هيگشدد

خاسويٌگ

يه تاب خاسويٌگ

هؼاحر ػشطِ  1650هسشهشتغ  -دسخَاػر زغييش واستشي اص فؼاي ػثض تِ هزّثي ٍ
احذاش صيش صهيي دس لالة حؼيٌيِ ؿثمِ اٍل هؼجذ ٍ غشفِ هحظَالذ فشٌّگي ٍ

هؼجذ اهام

دفسش هذيشير ٍ ؿثمِ دٍم شثؼساى ٍ وساتخاًِ ٍ خايگاُ تؼيج تا صيش تٌاي ول 2613

ّادي

شْشن هخاتشاذ

33/4966-278

تايش

1650

1650

فؼاي ػثض

1650

هزّثي

1650

زغييش واستشي

تا دسخَاػر هخالفر تؼول آهذ

هخالفر هيگشدد

هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال  61/6دسطذ ٍ وؼشي خاسويٌگ تِ زؼذاد  65تاب

1395/11/30

359125/29

هؼاحر ػشطِ  147/50هسشهشتغ -دسخَاػر احذاش خيلَذ ٍ ؿثمِ اٍل زجاسي ٍ ًين
ؿثمِ اًثاسي هؼىًَي ٍ ًين ؿثمِ زجاسي ٍ ؿثمِ دٍم زا چْاسم هؼىًَي ّش وذام دس

21

يه ٍاحذ ٍ تا هجوَع ول صيشتٌا 571/54هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال 81/35

لاػن لَحي

شْشن آل ػثا

لـؼِ زفىيىي
- 104آل ػثا

تايش

147/50

147/50

هؼىًَي

147/50

زجاسي -
هؼىًَي

147/50

هاصاد تش زشاون -
افضايش ػـح اشغال

تشاتش هظَتِ لثلي وويؼيَى هادُ  5الذام گشدد

تا ػـح اشغال  %65شظر ٍ خٌج دسطذ تا
دسخَاػر هَافمر هيگشدد

دسطذ ٍ وؼشي يه تاب خاسويٌگ زجاسي

1396/01/29

351471/29

22

شْشن واسشٌاػاى -

هؼاحر ػشطِ  231هسشهشتغ دسخَاػر احذاش صيش صهيي اًثاسي خاسويٌگ تا جه
تاالتش ٍ ؿثمِ اٍل زجاسي دس يه تاب ٍ ًين ؿثمِ زجاسي ٍ ؿثماذ دٍم زا ّشسن

ػؼيذ ٍ طالح

هاتيي فشٌّگ ٍ

هؼىًَي ّش وذام دس يه ٍاحذ ٍ تا صيش تٌاي ول  1584/18هسشهشتغ سا داسد  -ػـح

فسحي صادُ

ٍطال -تلَاس داي -

اشغال طذ دسطذ ٍ وؼشي ًِ تاب خاسويٌگ زجاسي

86-12082-484

تايش

231

231

هؼىًَي

231

زجاسي -
هؼىًَي

231

هاصاد تش زشاون -
افضايش ػـح اشغال

همشگشديذ شْشداسي تشاي ول هؼيش ٍ
تشاتش ػَاتؾ ٍ همشساذ احذاش تٌا الذام گشدد

هَػَع دس جلؼِ آزي ؿشح گشدد

هٌـمِ 3

1395/11/27

جذاسُ،خيشٌْاد ولي ٍ هشخض اسائِ ًوايذ ٍ

هؼاحر ػشطِ  149هسشهشتغ  -دسخَاػر حزف ساّشٍ ٍ ايجاد ساُ خلِ هؼىًَي تِ

356123/29

هؼاحر  12/50هسشهشتغ ٍ افضايش هؼاحر زجاسي اص  55/50هسشهشتغ تِ 136/50
هسشهشتغ ٍ افضايش صيش تٌاي دٍ ؿثمِ هؼىًَي ّش وذام  2/50هسشهشتغ سا داسد -2 .

23

ػـح اشغال طذ دس طذ دس ؿثمِ اٍل زجاسي ٍ  73/83دسطذ دس ؿثماذ هؼىًَي ٍ
وؼشي شش تاب خاسويٌگ  -3 -خشٍاًِ لثلي شاهل خيلَذ خاسويٌگ ٍ ؿثمِ اٍل

1395/12/25

353972/29

24

زوجيذي

جضايشي

2001227

هؼىًَي

149

149

هؼىًَي

149

هؼىًَي

149

وؼشي شش تاب

تا دسخَاػر ًاهثشدُ هخالفر تؼول آهذ

هخالفر گشديذ

خاسويٌگ

زجاسي ٍ دٍ ؿثمِ هؼىًَي تا ايَاى تگزس طادس شذُ وِ ّيچ گًَِ ػولياذ ػاخسواًي
طَسذ ًگشفسِ اػر

هؼاحر ػشطِ  216هسشهشتغ  -وِ خغ اص زؼشيغ  204هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش
خيلَذ ٍ ؿثماذ اٍل زا خٌجن هؼىًَي ٍ تْاس خَاب ٍ تا هجوَع صيش تٌا 842/10

ػلي ػضيض

هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال شظر دسطذ لثل اص زؼشيغ ٍ زاهيي خاسويٌگ هَسد

صادُ ولَ

ًياص

1395/12/15

فاؿوِ

ػلواى آتاد  -خياتاى

زجاسي -

زجاسي -

زجاسي -

افضايش ػـح اشغال -

ػؼذي  -وَچِ ٍّاب
صادُ  -خالن 6

7514-7-50

هؼىًَي

216

204

هؼىًَي

204

هؼىًَي

204

هاصاد تش زشاون -
افضايش ػـح اشغال

تا احذاش دس خيلَذ ٍ خٌچ ؿثمِ تا ػـح اشغال هَسد دسخَاػر
هَافمر تؼول آهذ

تشاتش ًظش وويسِ فٌي تا احذاش دس خيلَذ ٍ خٌج
ؿثمِ تا ػـح اشغال هَسد دسخَاػر هَافمر
هي گشدد

کمیسیًن مادٌ  5اردبیل 1396/04/07

بسمٍ تعالی

مًقعیت مکاوی کاربری ي مساحت زمیه تعریف شدٌ

کاربری مصًب طرح تفصیلی یا طرح جامع در مًرد تقاضا

ردیف

مساحت زمیه بٍ تفکیک وًع کاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

متقاضی

مًقعیت مکاوی

پالک ثبتی

کابری در
يضع مًجًد

کاربری مصًب طرح تفصیلی با

سطح ي وًع کاربری مًرد تقاضا
مغایر با ضًابط

مساحت
قبل از
اصالح

بعد از اصالح

کاربری

مساحت

کاربری

وتیجٍ گسارش کارشىاسی

وتیجٍ کمیسیًن

مساحت

هؼاحر ػشطِ  1882/65هسشهشتغ دسخَاػر احذاش ٍ افضايش ػِ تاب زجاسي دس

351526/29

لؼور  ٍ X1 ٍ B1 ٍ A1ػِ تاب تالىي زجاسي ٍ الحاق  X1تِ لؼور ٍ Hاحذاش
واسگاُ دس لؼور ٍ Eالحاقب ُقعمذ  ٍ Fلؼور  ٍ G ٍ Dاحذاش صيش صهيي

25

خاسگيٌگ ٍ اًثاسي دس لؼور  ٍ Eالحاق تِ صيش صهيي خاسويٌگ سهدذاس ٍػغ هَجَد
دس لؼور  ٍ Dتا هجوَع صيش تٌاي ول  1132/9هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال

1395/11/27

364004/29

اطل ٍ ششوا ًوايٌذگي ايشاى خَدسٍ

14

واسگاّي

واسواّي

1882/65

افضايش ػـح اشغال

هَجَد تشاتش ًمشِ ّاي خيَػسي (ػاير خالى اسائِ شذُ )هَافمر

تشاتش ًظش وويسِ فٌي هَافمر هيگشدد

تؼول آهذ

 86/63دسطذ ٍ زاهيي خاسويٌگ هَسد ًياص  -لثالً خشٍاًِ تشاتش تٌذ  14طَسزجلؼِ
هَسخ  1390/01/18وويؼيَى هادُ خٌج خشٍاًِ طادس شذُ اػر

تا احذاش دس صيش صهيي ٍ ّوىف ّشساد دسطذ ػـح اشغال (زاهيي

هؼاحر ػشطِ  272/74هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش صيش صهيي ٍ ساُ خلِ ٍ خيلَذ ٍ
ؿثمِ اٍل زجاسي ٍ تالىي زجاسي ٍ ًين ؿثمِ اًثاسي هؼىًَي ٍ ؿثماذ دٍم زا چْاسم

26

لـيف ػثاػي

جادُ خلخال -

 5646ٍ5646/1/3زجاسي-

1882/65

1882/65

هؼىًَي

1882/65

زجاسي -

تا ادغام هَسد دسخَاػر هاله  ،دس اػياًي ٍ واستشي واسگاّي

هؼىًَي تا ايَاى تگزس ّش وذام دس يه ٍاحذ ٍ تا صيش تٌاي ول  1231/35هسشهشتغ سا

يحيي ػيَػي

خياتاى اهام سٍتشٍي
خادگاى اسزش

4588/60/1

هؼىًَي

274/74

274/74

هؼىًَي

274/74

زجاسي -
هؼىًَي

274/74

هاصاد تش زشاون -

خاسويٌگ ٍاحذّاي هؼىًَي دس ّوىف ٍ هاتمي زجاسي )ٍ ػِ

افضايش ػـح اشغال

ؿثمِ هؼىًَي دس  60دسطذ ػـح اشغال  ،خيشٌْاد هَافمر تؼول

داسد  -ػـح اشغال  79/96دسطذ ٍ وؼشي چْاس تاب خاسويٌگ

آهذ (تذٍى خيش آهذگي تِ هؼثش )

1396/03/07

تشاتش ًظش وويسِ فٌي تا احذاش دس صيش صهيي ٍ ّوىف
ّشساد دسطذ ( 80دسطذ ) تا زاهيي خاسويٌگ
ٍاحذّاي هؼىًَي دس ّوىف ٍ هاتمي زجاسي ٍ ػِ
ؿثمِ هؼىًَي دس شظر دسطذ ( )%60ػـح اشغال
هَافمر هيگشدد ،تذٍى خيش آهذگي تِ هؼثش

351308/29
هؼاحر ػشطِ  167/95هسشهشتغ دسخَاػر صيش صهيي اًثاسي زجاسي ٍ ؿثمِ اٍل

27

زجاسي دس يه تاب ٍ ؿثمِ دٍم زجاسي دس اسزثاؽ تا ؿثمِ اٍل ٍ تا صيش تٌاي ول
 503/85هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ وؼشي  10تاب خاسگيٌگ

داٍد دٍلر

خياتاى خاهٌِ اي  -خالن

خٌاُ

60ٍ1

13040-16672

هؼىًَي

167/95

167/95

هؼىًَي

167/95

هؼىًَي-
زجاسي

167/95

هاصاد تش زشاون -
افضايش ػـح اشغال

تا اخز سػاير ّوؼايگاى تا خيشٌْاد ًاهثشدُ هَافمر تؼول آهذ

تا اخز سػاير ّوؼايگاى تا دسخَاػر هَافمر
هيگشدد

1395/11/26

363732/29

هؼاحر ػشطِ  200هسشهشتغ  -دسخَاػر اطالح خشٍاًِ تظَسذ اػافِ تٌا دس جٌَب
تظَسذ زجاسي ٍ زثذيل يه تاب زجاسي تِ دٍ تاب زجاسي ٍ ّوچٌيي زثذيل لؼوسي اص
ّوىف هؼىًَي تِ خاسويٌگ وِ هؼاحر احذاثي جذيذ  15/50هسشهشتغ سا داسد- .

28

ػـح اشغال  90/85دسطذ ٍ وؼشي ته تاب خاسويٌگ ٍ -ػغ هَجَد داساي صيشصهيي

خياتاى تاوشي ًشػيذُ
لشتاى ّظتشي

هٌـمِ 2

اًثاسي هؼىًَي ٍ خيلَذ ٍ ؿثمِ اٍل هؼىًَي تظَسذ يه ٍاحذي ٍ يه تاب زجاسي

1396/02/25

تِ هيذاى جاًثاصاى -

33-1428-165

هؼىًَي

200

200

هؼىًَي

200

زجاسي -
هؼىًَي

200

هاصاد تش زشاون -

تا زاهيي  2تاب خاسويٌگ اص وَچِ دُ هسشي تا دسخَاػر ًاهثشدُ

تا زاهيي  2تاب خاسويٌگ اص وَچِ دُ هسشي تا

افضايش ػـح اشغال

هَافمر تؼول آهذ

دسخَاػر ًاهثشدُ هَافمر تؼول آهذ

دس ػلغ جٌَتي حياؽ هي تاشذ

زغييش واستشي اص تْذاشسي تِ اداسي تِ هؼاحر  776/18هسشهشتغ .هؼاحر ػشطِ
 1173 367864/29هسشهشتغ وِ خغ اص زؼشيغ هؼاحر تالي هاًذُ تِ هسشاط  1028هسشهشتغ هي تاشذ

29
1396/03/22

361163/29

 ،دسخَاػر احذاش صيش صهيي  -تظَسذ اداسي ٍ ازاق زاػيؼاذ ٍ صيش صهيي -

اداسُ في آٍسي

خاسويٌگ تظَسذ سهح ٍ اداسي ٍ زاػيؼاذ صيش صهيي  -خاسويٌگ ٍ ازاق زاػيؼاذ ٍ

اػساى (اداسُ

اداسي ٍ ؿثمِ اٍل اداسي ٍ ًين ؿثمِ اداسي تا تيش اص ػي دس طذ ٍ چْاس ؿثمِ تاالي

خؼر )

وويسِ ػيوا ٍ هٌظش شْشي )

سػاير  5هسش ػمة ًشيٌي تا دسخَاػر هَافمر
تؼول آهذ -ؿشح ًواي هجوَػِ دس وويسِ اسزماء
ويفي ػيوا ٍ هٌظش شْشي هـشح ٍ زظَية گشدد

ػـح اشغال  78/41دسطذ خغ اص زؼشيغ ٍ تا وؼشي  60تاب خاسويٌگ

هؼاحر ػشطِ  243/12هسشهشتغ وِ خغ اص زؼشيغ تاليواًذُ تِ هؼاحر 159/79
تاب زجاسي ٍ خاسويٌگ ٍ ًين ؿثمِ زجاسي ٍ شش ؿثمِ هؼىًَي تاالي آى وِ ّش
ؿثمِ تظَسذ يه ٍاحذ تا خيش آهادگي تِ هؼثش ٍ تا صيشتٌاي ول  1435/23هسشهشتغ سا

1396/02/13

تْذاشسي

1028

اداسي

1028

افضايش ػـح اشغال

ًشيٌي تا دسخَاػر هَافمر تؼول آهذ (ؿشح ًواي هجوَػِ دس

آى تا ايَاى تگز تظَسذ اداسي تا هجوَع صيش تٌاي ول  5940/17هسشهشتغ سا داسد -

هسشهشتغ  ،دسخَاػر احذاش صيش صهيي خاسويٌگ تا جه تاالتش ٍ ؿثمِ اٍل دس لالة يه

30

خياتاى همذع

4213/17

اداسي

1173

1028

اداسي -

هاصاد تش زشاون -

تا اخسظاص دٍ ؿثمِ صيش صهيي تِ خاسويٌگ ٍ سػاير  5هسش ػمة

تا اخسظاص دٍ ؿثمِ صيش صهيي تِ خاسويٌگ ٍ

داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ وؼشي چْاس تاب خاسويٌگ

خياتاى تيؼاء اسدتيلي
لذيش زمي صادُ  -وَچِ شْيذ سجة
صادُ  -خالن 5

6044

هؼىًَي

243/12

159/79

هؼىًَي

159/79

زجاسي -
هؼىًَي

159/79

هاصاد تش زشاون -
افضايش ػـح اشغال

تا احذاش دس صيش صهيي دس طذ دس طذ ػـح اشغال خاسويٌگ
ّ،وىف زجاسي ٍ خٌج ؿثمِ فَلاًي هؼىًَي تا سػاير  4هسش ػوك
حياؽ فشػي ،هَافمر تؼول آهذ

تا احذاش دس صيش صهيي دس طذ دس طذ ػـح
اشغال خاسويٌگ ّ،وىف زجاسي ٍ خٌج ؿثمِ
فَلاًي هؼىًَي تا سػاير  4هسش ػوك حياؽ
فشػي ،هَافمر تؼول آهذ

کمیسیًن مادٌ  5اردبیل 1396/04/07

بسمٍ تعالی

مًقعیت مکاوی کاربری ي مساحت زمیه تعریف شدٌ

کاربری مصًب طرح تفصیلی یا طرح جامع در مًرد تقاضا

ردیف

مساحت زمیه بٍ تفکیک وًع کاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

361198/29

هؼاحر ػشطِ  410/60هسشهشتغ وِ تؼذ اص زؼشيغ تالي هاًذُ تِ هؼاحر 300/50

متقاضی

مًقعیت مکاوی

پالک ثبتی

کابری در
يضع مًجًد

هسشهشتغ هي تاشذ  -دسخَاػر احذاش صيش صهيي خاسويٌگ سهح داس تظَسذ زوام
ػشطِ ٍ ؿثمِ اٍل زجاسي دس لالة ػِ تاب ٍ ًين ؿثمِ زجاسي تيش اص  30دسطذ

31

احذاثي ٍ ؿثماذ دٍم زا ًْن تظَسذ هؼىًَي دس لالة ّشر ٍاحذ هؼىًَي تا صيش

1396/02/13

361164/29

هؼاحر ػشطِ  489هسشهشتغ وِ خغ اص زؼشيغ تاليواًذُ تِ هؼاحر  99/83هسشهشتغ
 ،دسخَاػر احذاش صيش صهيي زجاسي تظَسذ دٍ ٍاحذ ٍ ؿثمِ اٍل زجاسي دس لالة

32

چْاس تاب ٍ ؿثماذ دٍ زا چْاس ّش وذام تظَسذ دٍ ٍاحذ خذهازي تا خيش آهذگي تِ
هؼثش ٍ تا صيش تٌاي ول  636/57هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ دس صيش

1396/02/13

قبل از
اصالح

بعد از اصالح

کاربری

مساحت

شىَس خاوٌْاد

وَچِ شْيذ سجة

6336

هؼىًَي

410/60

300/50

هؼىًَي

300/50

صادُ  -خالن 3

شٌْاص ًذس
هحوذي همذم

خياتاى تيؼا اسدتيلي-
وَچِ شْيذ سجة

7648

هؼىًَي

289

99/83

هؼىًَي

99/83

صادُ  -خالن 13

کاربری

زجاسي -
هؼىًَي

زجاسي -
خذهازي

مساحت

300/50

99/83

هاصاد تش زشاون -
افضايش ػـح اشغال

هاصاد تش زشاون -
افضايش ػـح اشغال

تا احذاش دس صيش صهيي خاسويٌگ ّ،وىف زجاسي دس ػِ تاب تشاتش
دسخَاػر ٍ خٌج ؿثمِ فَلاًي تا سػاير  4هسش ػوك حياؽ فشػي
هَافمر تؼول آهذ

تا احذاش دس صيش صهيي خاسويٌگ ّ،وىف زجاسي
دس ػِ تاب تشاتش دسخَاػر ٍ خٌج ؿثمِ فَلاًي
تا سػاير  4هسش ػوك حياؽ فشػي هَافمر تؼول
آهذ

تا احذاش دس طذ دس طذ ػـح اشغال صيش صهيي اًثاسي ٍ ّوىف

تا احذاش دس طذ دس طذ ػـح اشغال صيش صهيي

زجاسي تا دسخَاػر ًاهثشدُ خيشٌْاد هَافمر تؼول آهذ (ّوىف

اًثاسي ٍ ّوىف زجاسي ٍ يه ؿثمِ فَلاًي

زجاسي دس چْاس تاب )

هَافمر هيگشدد

صهيي ٍ وؼشي دٍاصدُ تاب خاسويٌگ

358251/29
هؼاحر ػشطِ  290/60هسشهشتغ  -دسخَاػر صيش صهيي سهدذاس تظَسذ خاسويٌگ ٍ

33

مساحت

خياتاى تيؼا اسدتيلي-

تٌاي ول  2672/80هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ وؼشي ػِ تاب
خاسويٌگ

کاربری مصًب طرح تفصیلی با

سطح ي وًع کاربری مًرد تقاضا
مغایر با ضًابط

وتیجٍ گسارش کارشىاسی

وتیجٍ کمیسیًن

اًثاسي ٍ ؿثماذ اٍل ٍ دٍم دس لالة حؼيٌيِ تا صيش تٌاي ول  729/69هسشهشتغ سا داسد
 -ػـح اشغال  81/53دسطذ ٍ وؼشي ّشر تاب خاسويٌگ

1396/01/21

هَػؼِ غيش
زجاسي
الغذيش-

شْشن سػالر

127-3211

هؼىًَي

290/60

290/60

هؼىًَي

290/60

حؼيٌيِ
(هزّثي)

290/60

افضايش ػـح اشغال  -تا سػاير ػِ هسش ػوك حياؽ اطلي دس ؿَل لـؼِ ٍ احذاش دس صيش
وؼشي خاسويٌگ

صهيي ٍ دٍ ؿثمِ فَلاًي ،خيشٌْاد هَافمر تؼول آهذ

هشحور هجشد

تا سػاير ػِ هسش ػوك حياؽ اطلي دس ؿَل
لـؼِ ٍ احذاش دس صيش صهيي ٍ دٍ ؿثمِ فَلاًي
هَافمر هي گشدد

361164/29
دسخَاػر حفظ ٍػغ هَجَد وَچِ  8هسشي تا زَجِ تِ جذيذ االحذاش تَدى هؼجذ

34

خازن الٌثيي سا داسد

حؼيي آسايش زشتير  -خشر هؼجذ
همذم ٍ حؼي

خازن الٌثيي  -هٌـمِ

شيشدل

چْاس

4040/1ٍ4040/22
8

-

-

-

-

-

-

-

اتماء ػشع

تا اتماء ػشع  8هسشي وَچِ هزوَس خيشٌْاد هَافمر تؼول آهذ

تا اتماء ػشع ّ ، 8شر هسشي وَچِ هزوَس تا
دسخَاػر هَافمر هي گشدد

1396/02/13

347380/29

35

تا هؼاحر  300هسشهشتغ دسخَاػر احذاش صيش صهيي خاسويٌگ سهدذاس ٍ خيلَذ ٍ
ؿثمِ اٍل زجاسي ٍ ًين ؿثمِ زجاسي ٍ ّفر ؿثمِ خذهازي ّش وذام دس ػِ ٍاحذ ٍ تا

هحؼي سفيغ

هجوَع ول صيش تٌا  2434/73هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ وؼشي

صادُ

فاص دٍم ػثالى

33-7726-2

هؼىًَي

300

300

هؼىًَي

300

زجاسي -
خذهازي

300

هاصاد تش زشاون -

تا ػٌاير تِ لـؼاذ زيح هجاٍس ٍ ًظش تِ ػولىشد هؼىًَي خياتاى

افضايش ػـح اشغال

هزوَس تا دسخَاػر ًاهثشدُ هخالفر تؼول آهذ

هخالفر گشديذ

تيؼر ٍ ّفر تاب خاسويٌگ

1395/11/02

354281/29
هؼاحر ػشطِ  229/50هسشهشتغ وِ خغ اص زؼشيغ  136/50هسشهشتغ  -دسخَاػر

36

احذاش خيلَذ ٍ چْاس ؿثمِ هؼىًَي ّش وذام دس يه ٍاحذ ٍ تا هجوَع ول صيش تٌاء
 703/50هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ زاهيي خاسويٌگ هَسد ًياص

1395/12/17

ػليشػا

لاػويِ سٍتشٍي

-4805/7897

دسخشٌذُ

آساهؼساى  -لاػويِ

36/34/41-42

هؼىًَي

229/50

136/50

هؼىًَي

136/50

زجاسي -
خذهازي

136/50

هاصاد تش زشاون -

ًظش تِ تاصگشايي هؼثش هششف تِ هله تا دسخَاػر ًاهثشدُ

افضايش ػـح اشغال

هَافمر تؼول آهذ

هَافمر هي گشدد

کمیسیًن مادٌ  5اردبیل 1396/04/07

بسمٍ تعالی

مًقعیت مکاوی کاربری ي مساحت زمیه تعریف شدٌ

کاربری مصًب طرح تفصیلی یا طرح جامع در مًرد تقاضا

ردیف

مساحت زمیه بٍ تفکیک وًع کاربری
شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

355076/29

هؼاحر ػشطِ  998/80هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش لؼور  Bوشٍوي دس لالة ػِ

متقاضی

مًقعیت مکاوی

پالک ثبتی

کابری در
يضع مًجًد

37

ػَلِ واسگاّي تِ هؼاحر  80هسشهشتغ ٍ ايجاد ؿثمِ دس ػَلِ ٍػغ هَجَد 176

هاتيي دسٍاصُ هشىيي

هسشهشتغ ٍ تا زثذيل ّوىف آى تِ خاسويٌگ  176هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال

حجر الصهي ٍ ٍحذذ  -جٌة آسد

 75/70دسطذ ٍ زاهيي خاسويٌگ هَسد ًياص ٍ -ػغ هَجَد شاهل دٍ ػذد ػَلِ دس

1395/12/21

7343-18

واسگاّي

کاربری مصًب طرح تفصیلی با

سطح ي وًع کاربری مًرد تقاضا
مغایر با ضًابط

مساحت
قبل از
اصالح

998/80

بعد از اصالح

998/80

کاربری

هؼىًَي

مساحت

998/80

کاربری

واسگاّي

وتیجٍ گسارش کارشىاسی

وتیجٍ کمیسیًن

مساحت

998/80

افضايش زشاون

تا دسخَاػر ًاهثشدُ هخالفر تؼول آهذ

هخالفر هيگشدد

ػالن

لؼور  Aدس لالة واسگاّي دس دٍ ؿثمِ

366076/29
هؼاحر ػشطِ  395/50هسشهشتغ  -دسخَاػر زفىيه لـؼِ هزوَس تِ دٍ لـؼِ

38

هـاتك وشٍوي خيَػسي  -لـؼِ يه تِ هؼاحر  205/50هسشهشتغ ٍ لـؼِ دٍم تِ
هؼاحر  190هسشهشتغ تا وؼش هسشاط  10هسشهشتغ سا داسد

ػيفؼلي واظن
ًظاد داشثالؽ

هؼىي هْش شام اػثي

-73-7116
9456/42

تايش

395/50

395/50

هؼىًَي

395/50

هؼىًَي

395/50

زفىيه

تا دسخَاػر ًاهثشدُ هخالفر تؼول آهذ

هخالفر هيگشدد

1396/03/08

335223/29

39

دسخَاػر زغييش واستشي هله توؼاحر  356/50هسشهشتغ اص هؼىًَي  -زجاسي تِ

ػيذ جليل

 14هسشي حاجي

زجاسي خذهازي (ّسل )سا داسد

جثاسي

لْشهاى

-3/2/2تاليواًذُ -هؼىًَي-
7520

زجاسي

356/50

356/50

هؼىًَي

356/50

زجاسي -
خذهازي (ّسل)

356/50

زغييش واستشي

تا دسخَاػر ًاهثشدُ هخالفر تؼول آهذ

تا زاهيي خاسويٌگ تشاتش ػَاتؾ دس شؼاع 150
هسشي ٍ زثذيل ّوىف تِ التي هَافمر هي گشدد

1395/07/13

351339/29

هؼاحر ػشطِ  155/25هسشهشتغ  -دسخَاػر احذاش صيش صهيي اًثاسي زجاسي ٍ ؿثمِ
اٍل دس لالة دٍ ٍاحذ زجاسي دػسشػي اص داخل تِ تالىي زجاسي ٍ ؿثمِ دٍم زجاسي تا

40

صيش تٌاي ول  492/25هسشهشتغ سا داسد  -ػـح اشغال طذ دس طذ ٍ تا وؼشي  10تاب
خاسويٌگ

1395/11/26

افشاس جَاًوشد

خياتاى اهام خويٌي-
جٌة ػيٌوا ايشاى

6545-31077

تايش

155/25

155/25

هؼىًَي

155/25

زجاسي-
خذهازي

155/25

هاصاد تش زشاون -
افضايش ػـح اشغال

همشسگشديذ هظَتِ هىاى هوٌَع ػاخر خياتاى
تشاتش هظَتِ لثلي وويؼيَى هادُ  5الذام گشدد

اهام خويٌي (سُ) تشسػي ٍ هَػَع دس لالة آى
حل ٍ فظل گشدد

