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صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر ارومیه مورخ 4991/9/22
کلیات جلسه کمیسیون ماده پنج شهر ارومیه
مصوبات

توضیحات

 12پزًٍذُ

تؼذاد پزًٍذُ در دستَر مار
صَرتجلسِ تٌظین ضذُ ضاهل  7هصَتِ

جلسِ طی دػَت ًاهِ  94/9/16– 94/112/1525رٍس يل ضٌثِ هَرخ  94/9/22در ساػت  17الی  19تِ پاياى رسیذ.

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر ارومیه مورخ 91/9/22
جمعاً  7بند
بند يكً -اهِ ضوارُ  1/13916هَرخ  94/5/17ضْزداري ارٍهیِ در ارتثاط تا درخَاست اصالح خط پزٍصُ پیطٌْادي طزح تفصیلی ارٍهیِ ضارع
 12هتزي هطزح مِ پس اس تحج ٍ تزرسی تا اصالح خط پزٍصُ ضارع  12هتزي ٍاقغ در اًتْاي خیاتاى هیخن جٌة پارك جٌگلی هَافقت گزديذ.
تٌذ ً – 2اهِ ضوارُ  1/17516هَرخ  94/6/21ضْزداري ارٍهیِ در ارتثاط تا درخَاست تقلیل ػزض حزين حاضیِ اي احتیاطی تلَار  64هتزي ٍالفجز
ضلغ جٌَتی حذفاصل خیاتاى  24هتزي صذا ٍ سیوا تا تقاطغ غیز ّوسطح هیخن اس  15هتز تِ  8هتز هطزح مِ پس اس تحج ٍ تزرسی تا تقلیل ػزض
حزين سثش حفاظتی حاضیِ اي حذفاصل  24هتزي صذا ٍ سیوا تا تقاطغ غیز ّوسطح هیخن اس  15هتز تِ  8هتز هَافقت گزديذ.
تٌذ ً – 3اهِ ضوارُ  1/22587هَرخ  94/8/5ضْزداري ارٍهیِ در ارتثاط تا درخَاست حذف حزين سثش حاضیِ اي ضارع  24هتزي حجاب هٌطؼة اس
تلَار جام جن هطزح مِ پس اس تحج ٍ تزرسی هقزر گزديذ هَضَع درخَاست در قالة طزح تفصیلی در دست هطالؼِ تزرسی ٍ تؼییي تنلیف گزدد.
تٌذ ً – 4اهِ ضوارُ -1208الف-م هَرخ  94/9/14هذيزيت اهالك ٍ حقَقی ادارُ مل راُ ٍ ضْزساسي در ارتثاط تا درخَاست تغییز مارتزي قسوتی اس
پالك حثتی  106/7166اصلی هفزٍسُ ٍ هجشي ضذُ اس  161/3851فزػی اس اصلی هذمَر قطؼِ  14/2تفنینی تخص  5ارٍهیِ تِ هساحت  184709هتز
هزتغ اس هسنًَی تِ تاسیسات ٍ تجْیشات ضْزي هطزح مِ پس اس تحج ٍ تزرسی تا درخَاست تغییز مارتزي اس هسنًَی تِ تاسیسات ٍ تجْیشات ضْزي
جْت ٍاگذاري تِ ادارُ تزق پیطٌْاد هَافقت گزديذ.
تٌذ ً – 5اهِ ضوارُ  14/7769هَرخ  94 /8/26هؼاًٍت ّواٌّگی اهَر ػوزاًی استاًذاري ٍ ًاهِ ضوارُ  942/121/8009هَرخ  94/8/23ادارُ مل
هیزاث فزٌّگی  ،صٌايغ دستی ٍ گزدضگزي استاى در ارتثاط تا درخَاست تخثیت ػزصِ هَجَد ضؼثِ تاًل تجارت در ػزصِ تاسار تاريخی ارٍهیِ ٍاقغ
در خیاتاى اهام (رُ) ٍ خیاتاى تؼخت هطزح مِ پس اس تحج ٍ تزرسی تا حذف ضؼاع قَس ٍ تخثیت ٍضغ تا تَجِ تِ ايٌنِ ساختواى تاًل تجارت جشء
ػزصِ هجوَػِ حثت ضذُ تاسار تاريخی ارٍهیِ هی تاضذ هَافقت گزديذ .
تٌذ ً – 6اهِ ّاي ضوارُ  -1117الف -م هَرخ  -1146 ٍ 94/4/7الف -م هَرخ  94/5/21هذيزيت اهالك ٍ حقَقی ادارُ مل راُ ٍ ضْزساسي در ارتثاط
تا درخَاست تغییز مارتزي قسوتی اس پالك  -402اصلی تخص  1ارٍهیِ تِ هساحت  60/52هتز هزتغ اس مارتزي آهَسضی (هقطغ راٌّوايی) تِ هسنًَی
تزامن ّن جَار ٍاق غ در خیاتاى ػوار هطزح مِ پس اس تحج ٍ تزرسی تا درخَاست تغییز مارتزي قسوتی اس پالك هشتَر تِ هساحت  60/52هتزهزتغ اس
آهَسضی تِ هسنًَی هخالفت گزديذ.
تٌذ ً – 7اهِ ضوارُ /1/3309ش هَرخ  94/9/29ضْزداري ارٍهیِ در ارتثاط تا اػوال اصالحات طزح تفصیلی هصَب تٌذ  1مویسیَى هادُ  5هَرخ
( 93/12/10اراضی هحل پادگاى لطنز  64ارٍهیِ ) هطزح مِ پس اس تحج ٍ تزرسی پیزٍ تٌذ يل هصَتِ هَرخ  93/12/10مویسیَى هادُ  5طزح
تفصیلی ارٍهیِ تا طزح اصالحی هَافقت گزديذ.

