صورتجلسه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي مورخ  96/5/24استان زنجان
جلسِ واسگشٍُ اهَس صيشتٌايي ٍ شْشساصي دس سٍص سِ شٌثِ هَسخ  96 /5/24ساس سافت  9صثح تِ سياست هقاًٍت هحتشم اهَس فوشاًي
استاًذاسي تشىيل ٍ اتتذا دسخَاست ّاي تقييي واستشي تَسظ دتيشخاًِ واسگشٍُ هغشح ٍ پس اص آى دستَس واسّاي تقذي هثٌي تش
الحاق لسوتي اص اساضي حشين شْش تِ هحذٍدُ ّاي شْش آتثش ٍ ليذاس هَسد تشسسي لشاس گشفت .
دس اداهِ هصَتات هىتَب جلسِ تِ عَس هفصل ششح گشديذُ است .
جمهوري اسالمي ايران
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استانذاري

عمراني استانذاري

-

الف ) دستور كار جلسه :
.1

تشسسي عشح گشدشگشي تِ هساحت  196725هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي سٍستاي اهٌذ اص تَاتـ شْشستاى صًجاى تِ دسخَاست
ششوت فوشاى اهٌذ

.2

اجشاي عشح ًيشٍگاُ تادي دس صهيٌي تِ هساحت ّ 1ىتاس ٍالـ دس اساضي سٍستاي تْن اص تَاتـ شْشستاى صًجاى تِ دسخَاست
آلاي اسوافيل وشيوي

.3

اجشاي عشح فشاٍسي صيتَى ٍ سيش تششي دس صهيٌي تِ هساحت  1000هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي سٍستاي ٌّذي وٌذي اص تَاتـ
شْشستاى عاسم تِ دسخَاست آلاي حسي اهيٌي

.4

عشح هجذد دسخَاست آلاي سيذ واؽن ششفي هثٌي تش اجشاي عشح هجوَفِ تفشيحي ٍ تاك سستَساى ٍ الاهتي تِ هساحت
 1500هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي هضسفِ ياصيسي اص تَاتـ شْشستاى خشهذسُ

.5

اجشاي عشح هجوَفِ گشدشگشي تِ هساحت  3240هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي هضسفِ ًاٍن اص تَاتـ شْشستاى خشهذسُ تِ
دسخَاست آلاياى اتَالفضل والًتشي ٍ جوشيذ فضلي

.6

اجشاي عشح اسىلت فَالدي هخاصى فلضي رخيشُ اي

– خن واسي ٍسق – خذهات تشاشىاسي فلضات تِ هساحت 3202

هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي حشين صائيي للقِ اص تَاتـ شْشستاى اتْش تِ دسخَاست آلاي هحوَد جقفشي
.7

اجشاي عشح اًثاسداسي ٍ ًگْذاسي هحصَالت وشاٍسصي تَسظ سيلَي غالت تِ هساحت ّ 1ىتاس ٍالـ دس اساضي سٍستاي دٍص
وٌذ اص تَاتـ شْشستاى هاٌّشاى تِ دسخَاست آلاي ًادس غالهياى

.8

اجشاي عشح سَلِ ٍسصشي ٍ ساختواى اداسي تِ هساحت  9248هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي حشين شْش حلة تِ دسخَاست سپاُ
پاسذاساى ًاحيِ حلة

.9

هَضَؿ تصَية ٍ تائيذ افضاي شَساي ساّثشي عشح ٍيژُ سلغاًيِ ٍ تقييي جايگاُ شَسا دس هشاحل تْيِ ٍ تصَية عشح

ب) مصوبات جلسه :

 .1تشسسي عشح گشدشگشي تِ هساحت  196725هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي سٍستاي اهٌذ اص تَاتـ شْشستاى صًجاى تِ
دسخَاست ششوت فوشاى اهٌذ هغشح ٍ تا دس ًؾش گشفتي چاسچَب ٍ هفاد هصَتِ دتيشخاًِ تثصشُ يه هادُ يه ٍ
هصَتِ گشٍُ واسشٌاسي  96/5/22تِ صَست ريل هَافمت شذ :
هٌغثك تا هجَص تثصشُ  1هادُ  1تا اجشاي عشح گشدشگشي دس صهيٌي تِ هساحت  196725هتشهشتـ هَافمت شذ
 )2.تا اجشاي فقاليت تِ صَست فضاّاي ريل دس اًغثاق تا سايت پالى لىِ گزاسي ولي فقاليت ّاي هصَب تثصشُ

يه هادُ يه شاهل ّتل اسگاًيه تا احتساب  % 25آى تِ صَست فضاي سثض  4500هتشهشتـ – تاشگاُ فشٌّگي ،
ٍسصشي تا احتساب  % 25آى تِ صَست فضاي سثض  4000هتشهشتـ – سستَساى ٍ تاصاسچِ تا احتساب  % 25آى تِ
صَست فضاي سثض  4500هتشهشتـ – گشدشگشي ٍ الاهت تَم گشدي تا احتساب  % 25تِ صَست فضاي سثض هقاد
 36000هتشهشتـ ٍ هقاتش دستشسي هقادل  22000هتشهشتـ هَافمت شذ  ) 3 .تا تَجِ تِ هفاد تٌذ  2صَستجلسِ
تا اجشاي عشح گشدشگشي حذاوثش تا سغح اشغال  18دسصذ هَافمت شذ  )4 .تا اجشاي عشح هزوَس هغاتك ًمشِ
پيَست هتضوي ًَؿ واستشي ٍ جاًوايي تفصيلي آى تِ ّوشاُ ضَاتظ احذاث ّشيه اص واستشي ّا وِ تِ تا ئيذ
افضاي واسگشٍُ اهَسصيشتٌايي ٍ شْشساصي سسيذ هَافمت شذ .
 .2اجشاي عشح ًيشٍگاُ تادي دس صهيٌي تِ هساحت ّ 1ىتاس ٍالـ دس اساضي سٍستاي تْن اص تَاتـ شْشستاى صًجاى تِ
دسخَاست آلاي اسوافيل وشيوي هغشح ٍ تا سفايت هفاد استقالم ّاي پيَستي پشًٍذُ ٍ هفاد هَافمت اصَلي
صادسُ دس فشايٌذ صذٍس هجَص احذاث ٍ تْشُ تشداسي اص فقاليت تا آى هَافمت شذ .
 .3اجشاي عشح فشاٍسي صيتَى ٍ سيش تششي دس صهيٌي تِ هساحت

 1000هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي سٍستاي ٌّذي

وٌذي اص تَاتـ شْشستاى عاسم تِ دسخَاست آلاي حسي اهيٌي هغشح ٍ هغاتك هصَتِ گشٍُ واسشٌاسي ٍ سفايت
هفاد استقالهْاي پيَستي پشًٍذُ دس ٌّگام صذٍس هجَص احذاث ٍ تْشُ تشداسي هَافمت شذ .
 .4عشح هجذد دسخَاست آلاي سيذ واؽن ششفي هثٌي تش اجشاي عشح هجوَفِ تفشيحي ٍ تاك سستَساى ٍ الاهتي تِ
هساحت  1500هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي هضسفِ ياصيسي اص تَاتـ شْشستاى خشهذسُ تا تَجِ تِ سَاتك هَجَد دس
پشًٍذُ هَضَؿ هجذداً هغشح ٍ تا تَجِ تِ ايٌىِ دس سال ّاي لثل هغاتك تثصشُ

 4لاًَى حفؼ واستشي اساضي

صسافي ٍ تاغي صهيي داساي هجَص داهذاسي ٍ سَلِ احذاثي هغاتك تا هجَص فَق هي تاشذ واسگشٍُ تا تغييش فقاليت
داهذاسي تا تَجِ تِ ًضديىي تِ شْش تِ هجوَفِ تفشيحي ٍ تاك سستَساى ٍ الاهتي تِ هساحت

 1500هتشهشتـ تا

ششط ريل هَافمت ًوَد :
چَى فقاليت هَسد دسخَاست اص شوَل تثصشُ

 4خاسج هي شَد همشس گشديذ هٌَط تِ اخز تائيذيِ

تثصشُ يه هادُ يه ٍ سفايت تواهي الضاهات آى تشاي استمشاس هجوَفِ تفشيحي ٍ تاك سستَساى ٍ الاهتي
هصَتِ واسگشٍُ هشاحل عشح دس شَساي تشًاهِ سيضي ٍ تَسقِ استاى ٍ اتالك ًْايي سا عي ًوايذ .
 .5اجشاي عشح هجوَفِ گشدشگشي تِ هساحت

 3240هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي هضسفِ ًاٍن اص تَاتـ شْشستاى

خشهذسُ تِ دسخَاست آلاياى اتَالفضل والًتشي ٍ جوشيذ فضلي تا تَجِ تِ سَاتك هَجَد دس پشًٍذُ هجذدا هغشح
ٍ تا آى هَافمت شذ  .تا تَجِ تِ ايٌىِ هجَص تثصشُ يه هادُ يه افتثاس آى هٌمضي ًشذُ است همشس گشديذ تذٍى
تجذيذ استقالم ّا هَضَؿ تِ شَساي تشًاهِ سيضي ٍ تَسقِ استاى اسجاؿ شَد .
 .6اجشاي عشح اسىلت فَالدي هخاصى فلضي رخيشُ اي – خن واسي ٍسق – خذهات تشاشىاسي فلضات تِ هساحت
 3202هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي حشين صائيي للقِ اص تَاتـ شْشستاى اتْش تِ دسخَاست آلاي هحوَد جقفشي
هغشح ٍ تا آى هٌَط تِ سفايت دليك هفاد هصَتِ گشٍُ واسشٌاسي هَسخ  ٍ 96/4/13هفاد استقالم ّاي پيَستي
پشًٍذُ دس فشايٌذ صذٍس پشٍاًِ ساختواًي ٍ تْشُ تشداسي اص فقاليت هَافمت شذ .
هصَتِ گشٍُ واسشٌاسي  :هَضَؿ دسخَاست هغشح ٍ تا تَجِ تِ لشاسگيشي دس حشين شْش صائيي للقِ ٍ هتٌاسة تا
آى تا دس ًؾش گشفتي دستَسالقول ًحَُ تْيِ سٌذ پٌِْ تٌذي حشين دس عشح ّاي جاهـ شْشي هصَب 95/11/18
ٍ لشاگيشي ايي فقاليت دس شوَل فقاليت ّاي لاتل تشسسي ٍ استمشاس دس حشين شْشّا هغاتك دستَسالقول فَق تا
استمشاس فقاليت تا هلحَػ ًوَدى ششٍط ريل هَافمت گشديذ :
) 1تا تَجِ تِ تاال تَدى سغح اشغال صيشتٌا هغاتك هفاد هَافمت اصَلي صادسُ ًسثت تِ هساحت ول
صهيي دس ايٌذُ تَسقِ فقاليت خاسج اص ؽشفيت هَسد تائيذ دس هَافمت اصَلي صادسُ لاتل تشسسي ٍ عشح

دس هشاجـ هشتَعِ ٍ واسگشٍُ ًخَاّذ تَد ٍ هوٌَؿ است .

 ) 2تا تَجِ تِ لشاسگيشي دس ٍسٍدي شْش

صائيي للقِ ٍ لضٍم حفؼ هٌؾش ٍسٍدي شْش همشس گشديذ الضاهاً سيضتٌاّاي هَسد ًياص دس شوال صهيي
احذاث گشدد ٍ ّوچٌيي اًجام فقاليت هٌحصشاً دس داخل صيشتٌاي احذاثي اًجام ٍ اهجام ّش گًَِ هشاحل
تَليذ ٍ فقاليت دس فضاي تاص هوٌَؿ است .
 .7اجشاي عشح اًثاسداسي ٍ ًگْذاسي هحصَالت وشاٍسصي تَسظ سيلَي غالت تِ هساحت ّ 1ىتاس ٍالـ دس اساضي
سٍستاي دٍص وٌذ اص تَاتـ شْشستاى هاٌّشاى تِ دسخَاست آلاي ًادس غالهياى هغشح ٍ تا آى تا سفايت هفاد
استقالهْاي پيَستي پشًٍذُ دس فشايٌذ صذٍس هجَص احذاث ٍ تْشُ تشداسي اص فقاليت هَافمت شذ .
 .8اجشاي عشح سَلِ ٍسصشي ٍ ساختواى اداسي تِ هساحت

 9248هتشهشتـ ٍالـ دس اساضي حشين شْش حلة تِ

دسخَاست سپاُ پاسذاساى ًاحيِ حلة هغشح ٍ تا تقييي واستشي صهيي تِ هساحت  9248هتشهشتـ تِ صَست عشح
سَلِ ٍسصشي ٍ ساختواى اداسي هَافمت شذ .اتٌيِ احذاث شذُ تش اساس پشٍاًِ اخز شذُ ٍ ّش گًَِ هغايشت تا
پشٍاًِ صادس شذُ اص عشف شْشداسي اص عشيك هجاسي لاًًَي تقييي تىليف شَد  .صذٍس هجَص احذاث تشاي ول
صهيي تغييشواستشي يافتِ هٌَط تِ تقييي تىليف تٌاي احذاث شذُ تِ ششح فَق خَاّذ تَد تغَسيىِ تٌاي احذاثي
هغاتك پشٍاًِ ًسثت تِ اخز پاياى واس اص شْشداسي ٍ تٌاي هاصاد تش پشٍاًِ دس وويسيَى هادُ

 100تقييي تىليف

شَد .
 .9هَضَؿ تصَية ٍ تائيذ افضاي شَساي ساّثشي عشح ٍيژُ سلغاًيِ ٍ تقييي جايگاُ شَسا دس هشاحل تْيِ ٍ تصَية
عشح هغشح ٍ تا فٌايت تِ اتالغيِ شواسُ

 30657/300هَسخ  1395/6/28شَسايقالي شْشساصي ٍهقواسي تِ
 39576/340هَسخ  1395/8/15شَسايقالي

استاًذاسي هَضَؿ ضشٍست تْيِ عشح ٍيژُ سلغاًيِ ٍ ًاهِ شواسُ

شْشساصي ٍ هقواسي هثٌي تش تشىيل شَساي ساّثشي تِ هٌؾَس ساّثشي تْيِ عشح ٍيژُ سلغاًيِ تشىيل شَساي
ساّثشي ٍ وويتِ ساّثشي ريل واسگشٍُ اهَس صيشتٌايي ٍ شْشساصي تِ ششح افضاء صيش هَسد تأييذ لشاس گشفت  .ضوٌا
هصَتات وويتِ ٍ شَساي ساّثشي تذٍى ًياص تِ عشح دس گشٍُ واسشٌاسي واسگشٍُ اهَس صيش تٌايي ٍ شْشساصي لاتل
عشح دس واسگشٍُ اهَس صيشتٌايي ٍ شْشساصي خَاّذ تَد.
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