كميسيًن مادٌ  5اردبيل مًرخٍ 1397/04/07

بسمٍ تعالي

مًقعيت مکاوي كاربری ي مساحت زميه تعریف شدٌ

كاربری مصًب طرح تفصيلي یا طرح جامع در مًرد تقاضا

مساحت زميه بٍ تفکيک وًع كاربری
ردیف

شمارٌ وامٍ

مًضًع تقاضا

متقاضي

مًقعيت مکاوي

پالک ثبتي
كاربری در

قبل از
اصالح

1

416154/29

2

حذ شوال ششقي  4/47هتش ٍ حذ شوال غشتي  3هتش دسخَاست احذاث پيلَت ٍ شش طثقِ هسنًَي يل

416110/29

3

احذاث طثقِ اٍل تجاسي ٍ تالني تجاسي (سي دسصذ ) تا هجوَع صيش تٌا تِ هساحت  525/50هتشهشتغ
توام ػشصِ پاسميٌگ تا جل تاالتش ٍ طثقِ اٍل تجاسي  75دسصذ ٍ تالني داخل هغاصُ هي تاشذ مِ ّيچ

417780/29

ششما

ٍحذت

پاسميٌگ تا سقف مارب ٍ طثقِ دٍم هسنًَي ٍ طثقِ سَم هسنًَي تا ايَاى تگزس ٍ تا هجوَع صيش

مشاى

تَسج هحسي صادُ

دسخَاست تغييش ماستشي اص فشٌّگي هزّثي تجاسي -تجاسي خذهاتي سا داسد  -هساحت ػشصِ تشاتش
قشاسداد  19020/28هتشهشتغ ٍ تشاتش تاصديذ ماسشٌاس تِ هساحت  18425/80هتشهشتغ هي تاشذ -

حَصُ ػلويِ اسدتيل

هساحت ػشصِ  210هتشهشتغ  -دسخَاست تثذيل صيش صهيي اًثاسي هسنًَي تِ يل ٍاحذ هسنًَي ٍ

اقذس هحسي

طثقِ اٍل اص هسنًَي تِ خذهاتي سا داسد  -تا مسشي  4تاب پاسميٌگ ٍ -ضغ هَجَد شاهل  :صيش صهيي

1397/02/31

اًثاسي هسنًَي ٍ  2طثقِ هسنًَي تا دٍ تاب مسشي پاسميٌگ مِ پاياًناس صادس شذُ است

مالهي

420065/29

هساحت ػشصِ  245/30هتشهشتغ هي تاشذ  -دسخَاست احذاث پيلَت ٍ طثقِ اٍل تذٍى ايَاى تگزس ٍ

7

طثقات دٍم تا ّفتن هسنًَي تا ايَاى تگزس ٍ تْاس خَاب دس ٍسط ٍ هحل استقشاس تٌا دس شوال هلل تا

حسي سفاسشي ٍ

هجوَع صيش تٌا تِ هساحت  1325/87هتشهشتغ سا داسد  -سطح اشغال  56/05دسصذ تا تاهيي پاسميٌگ

ششما

1397/03/13

هَسد ًياص

406767/29

هساحت ػشصِ  200هتشهشتغ  -دسخَاست احذاث دس توام ػشصِ دس قالة صيش صهيي اًثاسي تجاسي ٍ طثقِ اٍل دس

8

قالة يل تاب تجاسي ٍ تالني داخل هغاصُ ٍ ٍسٍدي ٍ جاي ساُ پلِ ٍ طثقات دٍم الي چْاسم خذهاتي ّش مذام دس
قالة دٍ ٍاحذ تا هجوَع صيش تٌاي مل تِ هساحت  777/90هتشهشتغ سا داسد  -سطح اشغال صذ دس صذ دس صيش

1396/12/15

سي هتشي ػاسف 4

شْشك ٍاليت

يل ٍاحذي ٍ تْاس خَاب هي تاشذ

دٍست ٍ هْذي

6

7362-6

تجاسي

395

342/50

هسنًَي

342/50

تجاسي

342/50

افضايش سطح اشغال

تا تاهيي چْاس تاب پاسميٌگ اص تش حذ ششقي قطؼِ ٍ يل تاب

تا تاهيي چْاس تاب پاسميٌگ اص تش حذ ششقي

تجاسي هَافقت گشديذ

قطؼِ ٍ يل تاب تجاسي هَافقت گشديذ

هساحت ػشصِ  251/79هتشهشتغ مِ پس اص تؼشيض تاقي هاًذُ  163هتشهشتغ هي تاشذ دسخَاست
احذاث صيش صهيي اًثاسي تجاسي دس استثاط تا تجاسي ّونف ٍ طثقِ اٍل تجاسي دس قالة يل تاب ٍ

417868/29

5

هقصَد تْشٍصي ٍ

هاتيي هثاسصاى ٍ هيذاى

فشيذٍى ٍاقفي ًٌِ

هساحت ػشصِ  191/50هتشهشتغ دسخَست تثذيل تْاس خَاب تِ يل طثقِ هسنًَي سا داسد  -سطح

1396/12/17

داًش

6509

هسنًَي

304/07

295/79

هسنًَي

295/79

هسنًَي

295/79

هاصاد تشتشامن

تا دسخَاست شْشداسي هخالفت گشديذ

هخالفت تؼول آهذ.طثق ضَاتط اقذام گشدد.

گًَِ ػوليات ساختواًي صَست ًگشفتِ است .

اشغال  59/89دسصذ ٍ تا تاهيي پاسميٌگ هَسد ًياص  -پشٍاًِ قثلي شاهل پيلَت ٍ چْاس طثقِ هسنًَي

407175/29

ششيؼتي تطشف سِ ساُ

افضايش سطح اشغال ٍ

هساحت ػشصِ  395هتشهشتغ مِ پس اص تؼشيض تاقي هاًذُ  342/50هتشهشتغ هي تاشذ  .دسخَاست

1397/02/23

1397/03/01

بعد از اصالح

كاربری

مساحت

كاربری

مساحت

تيشتشي است ٍ تا تاهيي پاسميٌگ هَسد ًياص -

تٌاي تِ هساحت  659/97هتشهشتغ سا داسد  -سطح اشغال  95/65دسصذ ٍ تا مسشي يل تاب پاسميٌگ

4

داٍد خالقي ٍ ششما

اص تؼشيض ٍ  58/46دسصذ مِ سطح اشغال ّونف تذليل تاهيي پاسميٌگ داساي  2/5دسصذ سطح اشغال

سا داسد  -سطح اشغال صذ دس صذ تا مسشي  12تاب پاسميٌگ  -داساي پشٍاًِ قثلي شاهل صيش صهيي

1397/02/24

مغایر با ضًابط

وتيجٍ گسارش كارشىاسي

وتيجٍ كميسيًن

هساحت ػشصِ  304/07هتشهشتغ پس اص تؼشيض هساحت تاقيواًذُ  295/79هتشهشتغ  ،تا ػوق حياط فشػي دس
ٍاحذي تْاس خَاب تا هجوَع صيش تٌاي تِ هساحت  1242/72هتشهشتغ سا داسد  -سطح اشغال  56/86دسصذ قثل

1397/03/09

تفصيلي با كسر مساحت

مساحت
يضع مًجًد

419529/29

كاربری مصًب طرح

سطح ي وًع كاربری مًرد تقاضا

صهيي ٍ  60دسصذ دس طثقات ٍ تامسشي ياصدُ تاب پاسميٌگ

ششك مَثش -سٍتشٍي
ًوايشگاُ تيي الوللي

سشچشوِ مَچِ هؼصَهيي

شْشك آصادي  -هَلَي

3908

-33-14773/9713
63

161/341-2841

201-2972/0-2

7561-441-441

هسنًَي

هسنًَي

تايش

هسنًَي

هسنًَي

251/79

191/50

19020/28

210

245/30

163

191/50

18425/80

210

245/30

هسنًَي

هسنًَي

فشٌّگي
هزّثي تجاسي

هسنًَي

هسنًَي

163

191/50

18425/80

210

245/30

تجاسي  -هسنًَي

هسنًَي

تجاسي خذهاتي

خذهاتي -
هسنًَي

هسنًَي

163

191/50

18425/80

210

245/30

افضايش سطح اشغال

افضايش سطح اشغال

تغييش ماستشي

تغييش ماستشي

تا دسخَاست شْشداسي هخالفت گشديذ

هخالفت گشديذ.

تا تاهيي پاسميٌگ ٍاحذّاي هسنًَي ( احذاثي ّوسايِ تغلي )

تا تاهيي پاسميٌگ ٍاحذّاي هسنًَي ٍ هطاتق

تا دسخَاست شْشداسي هَافقت گشديذ

احذاثي هلل هجاٍس شْشداسي هَافقت گشديذ

تا دسخَاست شْشداسي هخالفت گشديذ  -هقشس گشديذ هصَتِ
قثلي هَسخ  1396/09/29هالك ػول قشاس گيشد

تا دسخَاست شْشداسي هخالفت گشديذ

هاصاد تشتشامن ٍ افضايش

هطاتق هصَتِ قثلي مويسيَى هادُ  5تٌذ  19هَسخ

سطح اشغال

 1396/12/22ػول گشدد

هقشس گشديذ طشح هَسد ًظش حَصُ
ػلويِ اسائِ ٍ ًتيجِ دس جلسات آتي
اسائِ گشدد.

هخالفت گشديذ.

هَافقت تؼول آهذ.

تا احذاث تصَست صيش صهيي پاسميٌگ توام
خذيجِ ًژاد ػلي

هثاسصاى سٍتشٍي تاصاس
هَقَفِ

7393-80

هسنًَي
تجاسي

200

200

هسنًَي

200

تجاسي  -خذهاتي

200

افضايش سطح اشغال

تا دسخَاست شْشداسي هخالفت گشديذ

ػشصِ ّونف تجاسي تا  80دسصذ سطح اشغال
ٍ طثقات فَقاًي تا  60دسصذ سطح اشغال
هَافقت گشديذ.

