صورتجلسه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي مورخ  96/2/27استان زنجان
جلسٍ كارگريٌ امًر زيربىايي ي شُرسازي در ريز چُارشىبٍ مًرخ  96 /2/27راس ساعت  11صبح با رياست معايوت محترم امًر عمراوي
استاوداري آغاز ي ابتدا درخًاست َاي تعييه كاربري تًسط دبيرخاوٍ مطرح ي پس از آن دستًر كار َاي بعدي مبىي بر بروامٍ
عملياتي كارگريٌ در سال  ، 96بررسي وقشٍ َاي طرح جامع تفصيلي شُر سُريرد ي وُايتا مًضًع شيًٌ وامٍ ساماودَي مىاطق ومًوٍ
گردشگري در عمل بٍ مصًبٍ مًرخ  94/6/30شًرايعالي شُرسازي ي معماري ايران پيرامًن ساماودَي مىاطق ومًوٍ گردشگري ي شيًٌ
وامٍ آن مًرد بررسي قرار گرفت .
در ادامٍ مصًبات مكتًب جلسٍ بٍ طًر مفصل شرح گرديدٌ است .
جمهوري اسالمي ايران
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الف ) دستور كار جلسه :
 .1اجشاي عشح تُسؼً مٍشاوً ( تغييش كاستشي اص اداسي تً دسماوي َ تغييش دس سايت پالن مصُب مُسخ 90/2/12
كاسگشَي ) تً مساحت  21061/5متشمشتغ َالغ دس اساضي سايت اداسي گاَاصوگ ضٍش صوجان تً دسخُاست
َاحذ امالن َ حمُلي اداسي كم ساي َ ضٍشساصي اص عشف اوجمه خيشيً حمايت اص تيماسان سشعاوي
 .2اجشاي عشح پشَسش ماٌي لضل آال دس صميىي تً مساحت  350متشمشتغ َالغ دس اساضي سَستاي لهؼً جُق سياي
اص تُاتغ ضٍشستان ماٌىطان تً دسخُاست آلاي ميكائيم احمذي جُلي

 .3اجشاي عشح تُنيذ آسفانت و تُنيذ سىگ ساب دس صميىي تً مساحت ٌ 1كتاس َالغ دس اساضي سَستاي كشي ضال اص
تُاتغ ضٍشستان خذاتىذي تً دسخُاست آلاي مىُچٍش سهيمي
 .4اجشاي عشح ضست َ ضُ َ داوً تىذي ضه َ ماسً تً مساحت
ضٍشستان خذاتىذي تً دسخُاست آلاي محمذ افطاس

ٌ 1/5كتاس َالغ دس اساضي كشسف اص تُاتغ

 .5تشوامً ػمهياتي كاسگشَي تشاي  6ماًٌ اَل سال 96
 .6مُضُع تشسسي ومطً ٌاي عشح جامغ – تفصيهي ضٍش سٍشَسد

ب) مصوبات جلسه :
 .1اجشاي عشح تُسؼً مٍشاوً ( تغييش كاستشي اص اداسي تً دسماوي َ تغييش دس سايت پالن مصُب مُسخ 90/2/12
كاسگشَي ) تً مساحت  21061/5متشمشتغ َالغ دس اساضي سايت اداسي گاَاصوگ ضٍش صوجان تً دسخُاست
َاحذ امالن َ حمُلي اداسي كم ساي َ ضٍشساصي اص عشف اوجمه خيشيً حمايت اص تيماسان سشعاوي مغشح َ تا
سػايت مالحظات مىذسج دس صُستجهسً گشَي كاسضىاسي مُسخ  96/12/12تا آن مُافمت گشديذ  .ممشس گشديذ
ومطً مُضُع ايه مصُتً تٍيً َ پس اص تائيذ دتيشخاوً كاسگشَي امُس صيشتىايي َ ضٍشساصي فشايىذ اتالؽ سا تً
ضميمً مصُتً پس اص تائيذ دس ضُساي تشوامً سيضي َ تُسؼً استان عي ومايذ .

 .2اجشاي عشح پشَسش ماٌي لضل آال دس صميىي تً مساحت  350متشمشتغ َالغ دس اساضي سَستاي لهؼً جُق سياي
اص تُاتغ ضٍشستان ماٌىطان تً دسخُاست آلاي ميكائيم احمذي جُلي مغشح َ ضمه سػايت مفاد استؼالو ٌاي
پيُستي پشَوذي تا آن مُافمت ضذ .

 .3اجشاي عشح تُنيذ آسفانت و تُنيذ سىگ ساب دس صميىي تً مساحت ٌ 1كتاس َالغ دس اساضي سَستاي كشي ضال اص
تُاتغ ضٍشستان خذاتىذي تً دسخُاست آلاي مىُچٍش سهيمي مغشح َ تا دس وظش گشفته مفاد صُستجهسً گشَي
كاسضىاسي َ ٌمچىيه َصُل استؼالو داوطگاي ػهُو پضضكي َ خذمات تٍذاضتي دسماوي صوجان دس استثاط تا پيُست
سالمت تً ضماسي  19/2/1058مُسخ  96/2/27تا آن مُافمت ضذ  .تش سػايت دليك مفاد وامً اداسي كم حفاظت
محيظ صيست مىذسج دس صُستجهسً گشَي كاسضىاسي دس ٌىگاو اجشا َ تٍشي تشداسي اص فؼانيت تاكيذ ضذ .
ٌ 1/5كتاس َالغ دس اساضي كشسف اص تُاتغ
 .4اجشاي عشح ضست َ ضُ َ داوً تىذي ضه َ ماسً تً مساحت
ضٍشستان خذاتىذي تً دسخُاست آلاي محمذ افطاس مغشح َ تا تاكيذ تش اجشا َ تٍشي تشداسي اص فؼانيت تذَن ايجاد
سىگ ضكه دس فشايىذ تُنيذ مُافمت ضذ  .سػايت دليك مفاد استؼالو اداسي كم ساٌذاسي َ حمم َ ومم جادي اي َ
اداسي كم حفاظت محيظ صيست تً ضماسي وامً ٌاي مىذسج دس صُستجهسً گشَي كاسضىاسي دس ٌىگاو اجشا َ تٍشي
تشداسي اص فؼانيت مُسد تاكيذ لشاس گشفتً َ انضامي است .
 .5تشوامً ػمهياتي كاسگشَي تشاي  6ماًٌ اَل سال  96تُسظ دتيشخاوً مغشح َ تا مالحظات ريم مُسد تائيذ لشاس
گشفت :
)1

)2
)3
)4

)5
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تذليك تيطتش تشوامً تٍيً عشح ٌاي جامغ َ تفصيهي ػهي انخصُظ تشوامً تٍيً عشح ٌاي ٌادي ضٍشي تً
گُوً اي كً دس  6ماًٌ اَل سال  1396ػمهيات تٍيً ٌادي ضٍشٌا ي كشسف َ وُستٍاس ػمذ لشاس داد تٍيً
ومطً پايً تُسظ مطاَس تٍيً گشدد .
اسصضياتي مصُتات مُسدي كاسگشَي كً دس تشوامً اسائً ضذي تُسظ دتيشخاوً دس لانة تشوامً وظاستي َ تٍيً
تاوگ  GISمصُتات دسج ضذي تُد مُسد تاكيذ لشاس گشفت
اسصضياتي اصالح فشايىذ مصُب سال  1395دس خصُظ گشدش كاس پشَوذي ٌاي كاسگشَي كً دس تشوامً
دسج گشديذي مُسد تاكيذ لشاس گشفت .
ممشس گشديذ دستگاٌٍاي ػضُس كاسگشَي حذاكثش مذت  10سَص تشوامً ٌاي خُد سا كً اَال وياص تً مصُتً
كاسگشَي داسوذ َ ثاويا وياص تً تاميه اػتثاس داسوذ تً دتيشخاوً اػالو تا پس اص تشسسي دس تشوامً ػمهياتي
گىجاوذي ضُد  .عثك ايه تىذ تشوامً ٌايي مذوظش است كً ماٌيت تيه تخطي داضتً َ اجشا كشدن َ تاميه اػتثاس
تشاي آن وياص تً مصُتً كاسگشَي داسد .
ممشس گشديذ تشوامً گضاسش گيشي اص عشح ٌاي ٌادي سَستايي تٍيً ضذي تُسظ تىياد مسكه دس سال َ 95
ضص ماًٌ اَل سال  96تً كاسگشَي امُس صيشتىايي گضاسش ضُد .

مُضُع تشسسي ومطً ٌاي عشح جامغ – تفصيهي ضٍش سٍشَسد مغشح َ تا ػىايت تً صُستجهسً مُسخ
 96/1/27دس خصُظ افضايص محذَدي پيطىٍادي عشح جامغ – تفصيهي ضٍش سٍشَسد ( تً دسخُاست ضٍشداسي )
َ پس اص تشسسي ٌاي صُست گشفتً َ ومطً ٌاي پيطىٍادي مطاَس (  4گضيىً ) تش مثىاي صُستجهسً مزكُس َ تا
تُجً تً َجُد مسيم دس سمت غشب ضٍش َ ػذو پزيشش افضايص محذَدي خاسج اص محذَدي عشح ٌادي مصُب
ومطً پيطىٍادي جهسً لثم مُسد تائيذ اػضا لشاس گشفت َ ومطً مزكُس تً تاييذ َ امضا كاسگشَي سسيذ .

