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توضیحات

 8پرًٍذُ

تعذاد پرًٍذُ در دستَر وار
صَرتجلسِ تٌظین ضذُ ضاهل  7هصَتِ

جلسِ عی دعَت ًاهِ  94/11/20– 94/112/1933رٍز ضٌثِ هَرخ  94/11/24در ساعت  16:30الی  18:30تِ پایاى رسیذ.

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر ارومیه مورخ 34/11/24
جمعاً  7بند
بند يكً -اهِ ضوارُ /1841ف 94/هَرخ  94/4/6هٌْذسیي هطاٍر آهَد در ارتثاط تا تررسی پرٍشُ عراحی فضاي ضْري هیذاى ٍالیت فمیِ ارٍهیِ
ٍ هحَرّاي هٌتْی تِ آى حذفاصل هیذاى ٍالیت فمیِ تا تماعع عغایی تا خیاتاى اهام هغرح وِ پس از تحج ٍ تررسی تا ولیات عرح هَافمت گردیذ ٍ
همرر ضذ پرٍشُ عراحی فضاي ضْري هیذاى ٍالیت فمیِ ارٍهیِ تا عرح هیذاى اهام خویٌی (رُ) تصَرت یىپارچِ تررسی ٍ ًتیجِ در لالة صَرتجلسِ
وویتِ فٌی جْت اتخار تصوین در وویسیَى هادُ  5آتی هغرح گردد.
تٌذ ً – 2اهِ ّاي ضوارُ  1/4/7628هَرخ  1/8004 ٍ 94/3/6هَرخ /1/2641 ٍ 94/3/21ش هَرخ /1/3195 ٍ 94/7/18ش هَرخ 94 /9/10
ضْرداري ارٍهیِ در ارتثاط تا درخَاست تغییر وارتري لغعِ سَم تفىیىی تِ ضوارُ  -9/565/1498/10579اصلی تخص  5ارٍهیِ تِ هساحت 369/94
از وارتري هسىًَی تِ تْذاضتی-درهاًی ٍالع در خیاتاى هَلَي  2هغرح وِ پس از تحج ٍ تررسی تا د رخَاست تغییر وارتري هحل پالن هستَر تِ
هساحت  369/94هتر هرتع از هسىًَی تِ تْذاضتی -درهاًی جْت احذاث ولیٌیه تراي ادغام تِ وارتري درهاًی ّوجَار هَافمت گردیذ ٍ همرر ضذ
پارویٌگ هَرد ًیاز عثك ضَاتظ ٍ همررات عرح ّاي تَسعِ ٍ عوراى هصَب تاهیي گردد .
تٌذ ً – 3اهِ ضوارُ /1/3151ش هَرخ  94/9/7ضْرداري ارٍهیِ در ارتثاط تا درخَاست تغییر وارتري هحل ضص داًگ یه لغعِ تاغ هطجر ٍالع در
هحل پالن حثتی  591فرعی از  255فرعی از -1107اصلی تخص  5ارٍهیِ تِ هساحت  1503/5هترهرتع از پارن ٍ فضاي سثس عوَهی تِ هسىًَی
تراون ّوجَار هغرح وِ پس از تحج ٍ تررسی تا تغییر وارتري هحل پالن هستَر از پارن ٍ فضاي سثس عوَهی تِ هسىًَی تراون ّوجَار ضاهل سْن
هاله،دٍلت ٍ ضْرداري تِ هساحت  996/79هترهرتع هَافمت گردیذ.
تٌذ ً – 4اهِ ضوارُ  -748م – م هَرخ  94/11/14ادارُ ول راُ ٍضْرسازي استاى (هذیریت هسىي ٍ ساختواى) در ارتثاط تا درخَاست تغییر ٍ اصالح
تٌذ  4هصَتِ وویسیَى هادُ  5هَرخ  84/11/5در هحل پالن ّاي  787فرعی از  52فرعی از -84اصلی ٍ  51فرعی از -84اصلی تخص  5ارٍهیِ ٍالع
در هجوَعِ آپارتواًی ضْیذ اسرافیلی هغرح وِ پس از تحج ٍ تررسی تا درخَاست تغییر وارتري از حرین سثس حفاظتی حاضیِ هعثر تِ هساحت
 524/4هتر هرتع تِ تجاري ،افسایص سغح اضغال از  20درصذ تِ  23/65درصذ ٍ افسایص تراون از  240درصذ هصَتِ وویسیَى هادُ  5تِ 270/59
درصذ هَافمت گردیذ.
تٌذ ً – 5اهِ ّاي ضوارُ  1/25896هَرخ /1/3561 ٍ 94/9/4ش هَرخ  94/10/14ضْرداري ارٍهیِ در ارتثاط تا درخَاست تغییر وارتري ،افسایص
سغح اضغال ٍ افسایص تراون ساختواًی هحل پالن حثتی صفر فرعی از -1430اصلی از تخص  4ارٍهیِ از هسىًَی تراون هتَسظ تِ تاسیسات
جْاًگردي جْت احذاث ٍ الحاق تِ ّتل آریا ٍ تغییر وارتري از هسىًَی تِ پارویٌگ هغرح وِ پس از تحج ٍ تررسی تا درخَاست تغییر وارتري از
هسىًَی تِ تاسیسات جْاًگردي جْت الحاق تِ ّتل آریا تِ هساحت ً 128/02ترهرتع ٍ تغییر وارتري از هسىًَی تِ پارویٌگ تِ هساحت 679/53
هترهرتع ٍ افسایص تراون از  300درصذ تِ  1091درصذ ٍ افسایص سغح اضغال از  50درصذ عرح تفصیلی تِ  100درصذ هَافمت گردیذ.
تٌذ ً – 6اهِ ّاي ضوارُ  1/28645هَرخ /1/4537 ٍ 91/12/12ش هَرخ  14/1408 ٍ 92/9/19هَرخ  14/13844 ٍ 94/11/8هَرخ 94/11/6
ضْرد اري ٍ استاًذار هحترم در ارتثاط تا درخَاست تغییر وارتري لسوتی از هحل پالن ّاي حثتی  107/253/785اصلی ٍ  107/254/253اصلی ّر دٍ
تخص  5ارٍهیِ از تاغات تِ هسىًَی تراون ّوجَار ٍالع در جادُ تٌذ هغرح وِ پس از تحج ٍ تررسی تا تثذیل ،تفىیه ٍ تغییر وارتري پالن ّاي هستَر
از وارتري تاغات تِ هسىًَی تراون ّوجَار تا رعایت هفاد هادُ  101اصالحی لاًَى ضْرداري ّا ٍ هَازیي ٍ تثصرُ ّاي ریل آى (در خصَظ سْن
ضْرداري ٍ دٍلت) ٍ تا رعایت حرین اهٌیتی ساختواى ادارُ ول صذا ٍ سیواي هروس آررتایجاى غرتی ٍ ّوچٌیي رعایت حرین سثس حاضیِ هحَر تٌذ
هَافمت گردیذ.

تٌذ ً – 7اهِ ّاي ضوارُ  1/7389هَرخ  1/36903 ٍ 94/3/17هَرخ  93/12/5ضْرداري ارٍهیِ ٍ ًاهِ ضوارُ  14/1109هَرخ  94/10/15سرپرست
هعاًٍت ّواٌّگی اهَر عوراًی استاًذاري در ارتثاط تا درخَاست اصالح ،تغییر خظ پرٍشُ ٍ افسایص عرض خیاتاى  20هتري پیطٌْادي عرح تفصیلی
هصَب عالهِ هجلسی تا خیاتاى ٍلیعصر از  20هتري تِ  32هتر تذٍى حراین سثس حفاظتی عرفیي هعثر هغرح وِ پس از تحج ٍ تررسی تا افسایص
عرض هعثر اداهِ عالهِ هجلسی از  20هتري عرح تفصیلی هصَب تِ  32هتري عثك ًمطِ پیَستی ارسالی از سَي ضْرداري هَافمت گردیذ.ضوٌا ولیِ
تثعات حمَلی تر عْذُ ضْرداري هی تاضذ .

