1397

دعىتنامو و مصىبات اولین
جلسو کارگروه تخصصی
امىر زیربنایی و شهرسازی
در سال 97

Ideh negar
1397

صورتجلسه كارگروه امور زيربنايي و شهرسازي مورخ  97/2/11استان زنجان
جلسِ كاسگشٍُ اهَس صيشبٌايي ٍ ضْشساصي دس سٍص سِ ضٌبِ هَسخ  97 /2/11ساس ساؾت  8صبح بِ سياست هؿاًٍت هحتشم اهَس ؾوشاًي
استاًذاسي تطكيل ٍ دسخَاست ّاي تؿييي كاسبشي تَسط دبيشخاًِ كاسگشٍُ هطشح ٍ هَسد بشسسي قشاس گشفتٌذ .
دس اداهِ هصَبات هكتَب جلسِ بِ طَس هفصل ضشح گشديذُ است .
جمهوري اسالمي ايران

صورتجلسه كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي
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معاون محترم هماهنگي امور

1

استانذاري

عمراني استانذاري

-

الف ) دستور کار
.1

اجشاي طشح هحصَالت بتٌي غيش هسلح اص بتي هؿوَلي بِ هساحت  2000هتشهشبؽ دس اساضي سٍستاي حصاس جَقيي اص تَابؽ
ضْشستاى خذابٌذُ بِ دسخَاست ضشكت تؿاًٍي تَليذي صٌؿتي قيذاس سٍد

.2

اجشاي طشح هشكض هؿايٌِ فٌي خَدسٍّاي سبک ٍ هَتَس سيكلت بِ هساحت

 1350هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي آببش اص تَابؽ

ضْشستاى طاسم بِ دسخَاست آقاي هْذي ًػشي
.3

اجشاي طشح پشٍسش گَسفٌذداضتي بِ هساحت  2650هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي داضكسي اص تَابؽ ضْشستاى صًجاى
بِ دسخَاست جباس خاًوحوذي

.4

اجشاي طشح هحصَالت بتٌي غيش هسلح اص بتي هؿوَلي بِ هساحت  1000هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي دٍسشاى اص تَابؽ
ضْشستاى صًجاى بِ دسخَاست آقاي هسؿَد سؿادتي

.5

اجشاي طشح اًباس هحصَالت بتٌي غيشهسلح اص بتي هؿوَلي بِ هساحت  1000هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي قشُ بَطِ اص
تَابؽ ضْشستاى صًجاى بِ دسخَاست آقاي جَاد كابلي

.6

هَضَؼ دسخَاست جايگضيي فؿاليت (  – 1كٌساًتشُ آّي  – 2گٌذلِ آّي  -3آّي اسفٌجي  – 4فشٍسيليكَهٌگٌض  ،فشٍ
هٌگٌض  ،فشٍ كشٍم ٍ فشٍسيليس ) بِ دسخَاست ضشكت فَالد پاک البشص ايشاًياى با فؿاليت هَضَؼ هصَبِ هَسخ  ( 89/10/7بِ
هٌػَس اًتقال كاسخاًِ سشب ٍ سٍي بِ هساحت ّ 98كتاس دس اساضي سٍستاي چپ چپ )

.7

اجشاي طشح فشاٍسي صيتَى ٍ سيشتشضي بِ هساحت  3000هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي گيالًكطِ اص تَابؽ ضْشستاى
طاسم بِ دسخَاست ضشكت تؿاًٍي هْش ( 18هساحت اصالحي بؿذ اص كسش حشين ساُ  2569هتشهشبؽ هي باضذ)

.8

اجشاي طشح فشاٍسي هحصَالت كطاٍسصي( صيتَى  ،سيش ٍ اًاس ) بِ هساحت  10009هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي تطَيش
اص تَابؽ ضْشستاى طاسم بِ دسخَاست آقاي سيذ هصطفي ًجفي

.9

اجشاي طشح فشاٍسي هحصَالت كطاٍسصي بِ هساحت  10009هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي تطَيش اص تَابؽ ضْشستاى
طاسم بِ دسخَاست آقاي هحوَد ًجفي

 .10اجشاي طشح فشاٍسي هحصَالت كطاٍسصي ( صيتَى  ،سيش ٍ اًاس ) بِ هساحت  10003هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي تطَيش

اص تَابؽ ضْشستاى طاسم بِ دسخَاست آقاي اهيذ ؾلي ؾسگشي
 .11اجشاي طشح اًباس هحصَالت كطاٍسصي بِ هساحت  200هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي پابٌذ اص تَابؽ ضْشستاى خذابٌذُ بِ
دسخَاست فشضؿلي هَسَي پابٌذي
 .12اجشاي طشح اًباس كطاٍسصي بِ هساحت

 150هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي چَصٍک اص تَابؽ ضْشستاى خذابٌذُ بِ

دسخَاست آقاي ركشاهلل پشچگاًي
 .13اجشاي طشح اًباس هحصَالت كطاٍسصي بِ هساحت

 100هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي هضيذ آباد اص تَابؽ ضْشستاى

خذابٌذُ بِ دسخَاست صفذسؾلي هحوذي
 .14اجشاي هجتوؽ ٍسصضي بِ هساحت  4000هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي گًَذسُ اص تَابؽ ضْشستاى خذابٌذُ بِ دسخَاست
سيذ هٌصَس هَسَي
 .15هَضَؼ ضشٍست پايص ًحَُ اجشا ٍ تحقق فؿاليت ّاي داساي هصَبِ تؿييي كاسبشي اص كاسگشٍُ اهَس صيشبٌايي ضْشساصي

ب) مصوبات جلسه :
.1

اجشاي طشح هحصَالت بتٌي غيش هسلح اص بتي هؿوَلي بِ هساحت  2000هتشهشبؽ دس اساضي سٍستاي حصاس جَقيي اص تَابؽ
ضْشستاى خذابٌذُ بِ دسخَاست ضشكت تؿاًٍي تَليذي صٌؿتي قيذاس سٍد هطشح ٍ با تَجِ بِ قشاسگيشي صهيي هَسد ًػش دس
حشين هصَب ضْش قيذاس ٍ دس ٍسٍدي اصلي ضْش قيذاس اص سوت جٌَب ٍ هجاص ًبَدى استقشاس فؿاليت هزكَس دس حشين ضْش
قيذاس ( بِ استٌاد ضَابط طشح جاهؽ هصَب ) با آى هخالفت گشديذ .

.2

اجشاي طشح هشكض هؿايٌِ فٌي خَدسٍّاي سبک ٍ هَتَس سيكلت بِ هساحت

 1350هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي آببش اص تَابؽ

ضْشستاى طاسم بِ دسخَاست آقاي هْذي ًػشي هطشح ٍ با آى ضوي سؾايت كليِ هفاد استؿالم ّاي پيَستي پشًٍذُ ،
هَافقت اصَلي صادسُ ٍ سؾايت هفاد صَستجلسِ گشٍُ كاسضٌاسي هَسخ  97/1/28هَافقت گشديذ  ( .سؾايت حشين  47هتشي
ساُ آب بش -گيلَاى دس صذٍس پشٍاًِ ٍ بْشُ بشداسي الضاهي است ) .
.3

اجشاي طشح پشٍسش گَسفٌذداضتي بِ هساحت  2650هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي داضكسي اص تَابؽ ضْشستاى صًجاى
بِ دسخَاست جباس خاًوحوذي هطشح ٍ با آى ضوي سؾايت هفاد كليِ استؿالهْاي پيَستي پشًٍذُ ٍ جَاصتأسيس صادسُ
دسفشآيٌذ صذٍس پشٍاًِ ،احذاث ٍ فؿاليت هَسدًػش هَافقت گشديذ.

.4

اجشاي طشح هحصَالت بتٌي غيش هسلح اص بتي هؿوَلي بِ هساحت  1000هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي دٍسشاى اص تَابؽ
ضْشستاى صًجاى بِ دسخَاست آقاي هسؿَد سؿادتي هطشح ٍ با آى هخالفت ضذ .

.5

اجشاي طشح اًباس هحصَالت بتٌي غيشهسلح اص بتي هؿوَلي بِ هساحت  1000هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي قشُ بَطِ اص
تَابؽ ضْشستاى صًجاى بِ دسخَاست آقاي جَاد كابلي هطشح ٍ با آى ضوي سؾايت كليِ هفاد استؿالهْاي پيَستي پشًٍذُ ٍ
هفاد هَافقت اصَلي صادسُ دس كليِ فشايٌذ صذٍس پشٍاًِ ،احذاث ٍ بْشُ بشداسي اص فؿاليت هَسدًػش هَافقت گشديذ.

.6

هَضَؼ دسخَاست جايگضيي فؿاليت (  – 1كٌساًتشُ آّي  – 2گٌذلِ آّي  -3آّي اسفٌجي  – 4فشٍسيليكَهٌگٌض  ،فشٍ
هٌگٌض  ،فشٍ كشٍم ٍ فشٍسيليس ) بِ دسخَاست ضشكت فَالد پاک البشص ايشاًياى با فؿاليت هَضَؼ هصَبِ هَسخ  ( 89/10/7بِ
هٌػَس اًتقال كاسخاًِ سشب ٍ سٍي بِ هساحت ّ 98كتاس دس اساضي سٍستاي چپ چپ ) هطشح ٍ با تَجِ بِ هجَص كاسبشي
صٌؿتي صهيي هزكَس هطابق هصَبِ هزكَس با آى بِ صَست ريل هَافقت ضذ :

 – 1اخز تاييذيِ ًْايي اداسُ كل حفاغت

هحيط صيست پس اص هطخص ضذى ًتيجِ طشح اسصيابي صيست هحيطي دس دست پيگيشي  – 2طشح ايي هصَبِ دس ضَساي
بشًاهِ سيضي ٍ تَسؿِ استاى با لحاظ هفاد بٌذ  1ايي صَستجلسِ كِ دس صَست تائيذ دس ضَساي بشًاهِ سيضي  ،ابالـ هصَبِ
تَسط دبيشخاًِ كاسگشٍُ هٌَط تائيذ طشح اسصيابي صيست هحيطي ٍ اداسُ كل حفاغت هحيط صيست خَاّذ بَد .
.7

اجشاي طشح فشاٍسي صيتَى ٍ سيشتشضي بِ هساحت  3000هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي گيالًكطِ اص تَابؽ ضْشستاى
طاسم بِ دسخَاست ضشكت تؿاًٍي هْش ( 18هساحت اصالحي بؿذ اص كسش حشين ساُ  2569هتشهشبؽ هي باضذ) هطشح ٍ با آى
ضوي سؾايت كليِ هفاد استؿالم ّاي پيَستي پشًٍذُ ٍ جَاص تأسيس صادسُ دسكليِ فشآيٌذ صذٍس پشٍاًِ ،احذاث ٍ بْشُ
بشداسي اص فؿاليت هَسدًػش با هساحت  2569هتشهشبؽ هَافقت گشديذ ( .باالخص سؾايت هفاد استؿالهْاي اداسُ كل ساّذاسي
ٍ حول ٍ ًقل جادُ اي بِ ضواسُ

 32/4772هَسخ  ٍ 95/03/17اداسُ كل استباطات ٍ فٌاٍسي اطالؾات بِ ضواسُ

 65/14/35836هَسخ .)1396/04/19
.8

اجشاي طشح فشاٍسي هحصَالت كطاٍسصي( صيتَى  ،سيش ٍ اًاس ) بِ هساحت  10009هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي تطَيش
اص تَابؽ ضْشستاى طاسم بِ دسخَاست آقاي سيذ هصطفي ًجفي هطشح ٍ با استقشاس فؿاليت طشح فشاٍسي هحصَالت
كطاٍسصي ( صيتَى  ،سيش ٍ اًاس ) با سؾايت استؿالهْاي ضويوِ پشًٍذُ ٍ باالخص سؾايت حشين فيبش ًَسي  ،حشين جادُ ٍ
ّوچٌيي هفاد استؿالم هٌابؽ طبيؿي هبٌي بش حفع هسيش آبشاِّ ّاي هَجَد دس صهيي دس فشايٌذ صذٍس پشٍاًِ  ،اجشا ٍ بْشُ
بشداسي اص فؿاليت هَافقت ضذ ّ .وچٌيي سؾايت هفاد هَافقت اصَلي صادسُ ٍ الضاهات ٍ ضَابط دستگاُ صادس كٌٌذُ هَافقت
اصَلي دس فشايٌذ صذٍس پشٍاًِ  ،اجشا ٍ بْشُ بشداسي اص فؿاليت ضشٍسي است .

.9

اجشاي طشح فشاٍسي هحصَالت كطاٍسصي بِ هساحت  10009هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي تطَيش اص تَابؽ ضْشستاى
طاسم بِ دسخَاست آقاي هحوَد ًجفي هطشح ٍ با آى ضوي سؾايت كليِ هفاد استؿالهْاي پيَستي پشًٍذُ ٍ جَاص تأسيس

صادسُ دسكليِ فشايٌذ صذٍس پشٍاًِ ،احذاث ٍ بْشُ بشداسي اص فؿاليت هَسدًػش هَافقت گشديذ( .باالخص سؾايت هفاد استؿالم
ؾاي اداسُ كل ساّذاسي ٍ حول ٍ ًقل جادُ اي بِ ضواسُ

 32/4772هَسخ  1395/03/17اداسُ كل استباطات ٍ فٌاٍسي

اطالؾات بِ ضواسُ  65/14/35836هَسخ .)1396/04/19
 .10اجشاي طشح فشاٍسي هحصَالت كطاٍسصي ( صيتَى  ،سيش ٍ اًاس ) بِ هساحت  10003هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي تطَيش
اص تَابؽ ضْشستاى طاسم بِ دسخَاست آقاي اهيذ ؾلي ؾسگشي هطشح ٍ با استقشاس فؿاليت طشح فشاٍسي هحصَالت كطاٍسصي
( صيتَى  ،سيش ٍ اًاس ) با سؾايت استؿالهْاي ضويوِ پشًٍذُ ٍ باالخص سؾايت حشين فيبش ًَسي  ،حشين جادُ ٍ ّوچٌيي
هفاد استؿالم هٌابؽ طبيؿي هبٌي بش حفع هسيش آبشاِّ ّاي هَجَد دس صهيي دس فشايٌذ صذٍس پشٍاًِ  ،اجشا ٍ بْشُ بشداسي اص
فؿاليت هَافقت ضذ ّ .وچٌيي سؾايت هفاد هَافقت اصَلي صادسُ ٍ الضاهات ٍ ضَابط دستگاُ صادس كٌٌذُ هَافقت اصَلي دس
فشايٌذ صذٍس پشٍاًِ  ،اجشا ٍ بْشُ بشداسي اص فؿاليت ضشٍسي است .
 .11اجشاي طشح اًباس هحصَالت كطاٍسصي بِ هساحت  200هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي پابٌذ اص تَابؽ ضْشستاى خذابٌذُ بِ
دسخَاست فشضؿلي هَسَي پابٌذي هطشح ٍ هطابق ًػشيِ گشٍُ كاسضٌاسي باآى هَافقت گشديذ .ضاياى ركش است بذليل
ايٌكِ اجشاي طشح اًباس بِ ؾٌَاى فؿاليت هكول ؾشصِ باغي هي باضذ .صهيي قابل احذاث بشاي اًباس قابل تفكيک ثبتي اصكل
صهيي باغي ًوي باضذ.
 .12اجشاي طشح اًباس كطاٍسصي بِ هساحت

 150هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي چَصٍک اص تَابؽ ضْشستاى خذابٌذُ بِ

دسخَاست آقاي ركشاهلل پشچگاًي هطشح ٍ هطابق ًػشيِ گشٍُ كاسضٌاسي باآى هَافقت گشديذ .ضاياى ركش است بذليل ايٌكِ
اجشاي طشح اًباس بِ ؾٌَاى فؿاليتْاي هكول ؾشصِ باغي ( ّ33كتاس) هي باضذ .صهيي قابل احذاث بشاي اًباس قابل تفكيک
ثبتي اص كل صهيي ًوي باضذ.
 .13اجشاي طشح اًباس هحصَالت كطاٍسصي بِ هساحت

 100هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي هضيذ آباد اص تَابؽ ضْشستاى

خذابٌذُ بِ دسخَاست صفذسؾلي هحوذي هطشح ٍ هطابق ًػشيِ گشٍُ كاسضٌاسي باآى هَافقت گشديذ .ضاياى ركش است
بذليل ايٌكِ اجشاي طشح اًباس بِ ؾٌَاى فؿاليت هكول ؾشصِ باغي ( ّ 21كتاس) هي باضذ .صهيي قابل احذاث بشاي اًباس قابل
تفكيک ثبتي اصكل صهيي باغي ًوي باضذ.
 .14اجشاي هجتوؽ ٍسصضي بِ هساحت  4000هتشهشبؽ ٍاقؽ دس اساضي سٍستاي گًَذسُ اص تَابؽ ضْشستاى خذابٌذُ بِ دسخَاست
سيذ هٌصَس هَسَي هطشح ٍ طبق ًػش گشٍُ كاسضٌاسي با آى هخالفت گشديذ ً .ػش كاسضٌاسي  :هَضَؼ دسخَاست هطشح ٍ
با تَجِ بِ هفاد استؿالم اداسُ كل ساّذاسي ٍ حول ٍ ًقل جادُ اي  ،خصلت ضْشي كاسبشي هَسد دسخَاست ٍ قشاگيشي دس
خاسج اص حشين ضْش با آى هخالفت ضذ .
 .15هَضَؼ ضشٍست پايص ًحَُ اجشا ٍ تحقق فؿاليت ّاي داساي هصَبِ تؿييي كاسبشي اص كاسگشٍُ اهَس صيشبٌايي ٍ ضْشساصي
هطشح ٍ هقشس گشديذ دبيشخاًِ كاسگشٍُ دس باصُ ّاي صهاًي  6هاِّ ًحَُ تحقق هصَبات كاسگشٍُ سا دسدٍ صهيٌِ بِ ضشح ريل :
 – 1اص لحاظ تحقق ٍ اجشاي فؿاليت اص لحاظ صهاًي ً -2حَُ اجشاي فؿاليت بش اساس هفاد تواهي هجَصّاي صادسُ اؾن اص هَافقت
اصَلي ٍ هفاد استؿالم ّاي دستگاُ ّاي ريشبط تؿييي كاسبشي صهيي اص دستگاُ ّاي صادس كٌٌذُ هَافقت اصَلي ٍ جَاص تاسيس
گضاسش گيشي ًوايذ  .هقشس گشديذ ايي هصَبِ بِ ؾٌَاى يک ضشٍست ساّبشدي بِ دستگاُ ّاي هشتبط با صذٍس هجَص فؿاليت ابالـ ضَد .
ج :غایبین جلسه :
ًوايٌذُ هحتشم ٍصاست دفاؼ ٍ پطتيباًي ًيشٍّاي هسلح دس استاى-هذيش كل هحتشم ًَساصي هذاسس-سياست هحتشم داًطگاُ ؾلَم
پضضكي ٍ خذهات بْذاضتي دسهاًي هشكض استاى

