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صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهرخوی مورخ 5235/5/32
کلیات جلسه کمیسیون ماده پنج شهر خوی
مصوبات

توضیحات

 3پزًٍسُ
-

تعساز پزًٍسُ زر زستَر وار
اس زستَر وار ذارد شسُ
صَرتزلسِ تٌظین شسُ شاهل  4هصَتِ

رلسِ عی زعَت ًاهِ  84/4/68 – 84/661/566رٍس شٌثِ هَرخ  84/4/12زر ساعت  6702.تِ پایاى رسیس 0

صَرتزلسِ وویسیَى هازُ پٌذ شْز ذَی هَرخ 84/4/12
روعاً  4تٌس
تٌس ً 9 6اهِ ّای شوارُ  1.656هَرخ  21386، 83/4/66هَرذِ  46168ٍ 83/6/18هَرذِ  83/61/2شْززاری ذَی ٍ ًاهِ
شوارُ /4186م هَرذِ  83/66/3سزپزست هعاًٍت عوزاًی استاًساری زرارتثاط تا زرذَاست اصالح عزح ساهاًسّی تافت فزسَزُ
هٌغمِ ذاهاچیلز شْز ذَی (هصَب رلسِ هَرذِ  75/6./4وویسیَى هازُ  4شْز ذَی تِ هساحت حسٍز ّ 66/2ىتار ) تا
روعیت پذیزی ً 668.فز زر افك عزح هغزح ٍ پس اس تحج ٍ تزرسی اصالحیِ عزح تفصیلی عثك هفاز رسٍل هٌسرد زر زستَر
وار ٍ ًمشِ پیَستی تِ تصَیة رسیس
تٌس ً 9 1اهِ ّای شوارُ  16655هَرخ  22434، 83/6/3هَرذِ  41354، 83/66/1.هَرذِ  1167ٍ 83/61/62هَرذِ
 84/6/67شْززاری ذَی زر ارتثاط تا زرذَاست تثسیل ،تفىیه ٍتغییز وارتزی لسوتی اس پالوْای حثتی  – 3568ٍ 3563اصلی
ترش  1تِ هساحت ول  18485/6هتز هزتع شاهل وارتزیْای  9هعثز  13هتزی  1685هتز هزتع ،پٌِْ هسىًَی  6558هتز هزتع
ٍاٍلَیت استمزار هزاوش ذسهات هحلِ ای 68626/6هتز هزتع عثك عزح راهع تزسیس ًظز ٍوارتزیْای 9ذارد اس هحسٍزُ شْز
 61.6هتز هزتع ،هعاتز  13هتزی 1.،هتزی ٍ  7هتزی  3385هتز هزتع  ،حزین سثش  1536هتز هزتع ،فضای سثش عوَهی 5118
هتز هزتع ،ازاری  523.هتز هزتع ٍ تاسیسات ٍتزْیشات شْزی  1578/6هتز هزتع عثك عزح تفصیلی پیزٍ تَافمات صَرت گزفتِ
تا شْززاری زر راستای اصالحیِ هازُ  6.6لاًَى شْززاریْا هغزح پس اس تحج ٍ تزرسی تا تثسیل ،تفىیه ٍ تغییز وارتزی
وارتزیْای فضای سثش عوَهی،ازاری ٍ تاسیسات ٍ تزْیشات شْزی (عثك عزح تفصیلی ) ٍ تعییي ٍتغییز وارتزی 6278/4هتز
هزتع اسوارتزی اٍلَیت استمزار ذسهات هحلِ ای تِ هسىًَی (عثك عزح راهع ) روعا تِ هساحت  65537هتزهزتع تعٌَاى سْن
هاله ٍ ّوچٌیي تعییي ٍ تخثیت وارتزی ّای سْن زٍلت ٍ شْززاری تِ هساحت  61837/4هتز هزتع شاهل وارتزیْای هعاتز تِ
هساحت  3385هتز هزتع ،حزین سثش تِ هساحت  1536هتز هزتع ٍفضای سثش تِ هساحت  4766/4هتز هزتع زر راستای اصالحیِ
هازُ  6.6لاًَى شْززاریْا ٍ عثك تَافمات صَرت گزفتِ فی هاتیي هالىیي ٍ شْززاری تا زر ًظز گزفتي سْن هاله اس لسوت
شزق پالن تِ صَرت عومی تا اًتْای پالن هشتَر هَافمت گززیس 0
تٌس ً 9 2اهِ شوارُ  7656هَرخ 83/2/2شْززاری ذَی زر ارتثاط تا زرذَاست تغییز وارتزی پالن حثتی  -23.6اصلی ترش
یه اس وارتزی تْساشتی (گزهاتِ هتزٍوِ) عثك عزح تفصیلی هصَب ٍ هالن عول ٍ وارتزی تزاری ٍ پٌِْ هسىًَی عثك عزح
راهع تزسیس ًظز تِ وارتزی تزاری تِ هساحت ول  442/7هتز هزتع(تا ضَاتظ احساث تٌا تِ صَرت  7.زرصس سغع اشغال تا
تزاون  1..زرصس هعازل  66.6/5هتز هزتع سیز تٌا هغاتك عزح تفصیلی شْز ) پیزٍ تَافمات صَرت گزفتِ فیواتیي هالىیي تا
شْززاری هغزح ٍ پس اس تحج ٍ تزرسی تا تغییز وارتزی پالن هذوَر تِ هساحت  442/7هتز هزتع اس وارتزی تْساشتی تِ تزاری
هَافمت گززیس 0
تٌس ً 9 3اهِ ّای شوارُ  17765هَرخ  22723، 83/6/7هَرذِ  4127. ،83/66/17هَرذِ  66887 ٍ83/61/62هَرذِ
 84/3/12شْززاری ذَی زر ارتثاط تا زرذَاست تثسیل ،تفىیه ،تعییي ٍتغییزوارتزی لسوتی اس پالن حثتی  - 4667 /6اصلی
ترش  1تِ هساحت ششساًگ  63124هتز هزتع شاهل وارتزیْای حزیـن سثش تِ هساحت  6.77هتز هزتع  ،هعـثز  25هتزی تِ
هساحت  168هتز هزتع ٍ ذارد اس هحسٍزُ تِ هساحت  61537هتـز هزتع عثك عزح تفصیلی ٍوارتزیْای حزین سثش تِ هساحت
 6.77هتز هزتع ،هعثز 25هتزی تِ هساحت  168هتز هزتع ٍ پٌِْ فضای سثش تِ هساحت  61537هتز هزتع عثك عزح رـاهع
پیـزٍ تَافمات صَرت گزفتِ تا شْززاری زر راستای اصالحیِ هازُ  6.6لاًَى شْززاریْا هثٌی تز تغییز وارتزی 7..6/6هتز هزتع

اس وارتزی پٌِْ سثش تِ هسىًَی تزاون ّوزَار تعٌَاى سْن هاله هغزح ٍ پس اس تحج ٍ تزرسی تاتعییي ٍتغییز وارتزی 7..6/6
هتز هزتع اس وارتزی پٌِْ سثش تِ هسىًَی تعٌَاى سْن هاله هَافمت ٍ همزر گززیس راًوایی ٍ ًحَُ استمزار سْن شْززاری ٍ
هاله تِ صَرتی اصالح گززز وِ اتعاز فضای سثش ٍ زستزسی آى عثك تَضیحات ارائِ شسُ تِ ًحَ هٌغمی هزاٍر هعثز  25هتزی
لزار ٍ تِ تائیس وویتِ فٌی وویسیَى هازُ  4تزسس 0
تٌس  9 4زرذَاست حضَری شْززاری ٍ شَرای اسالهی شْز ذَی زر ارتثاط تا افشایش سغع اشغال وارتزی آهَسشی (همغع
راٌّوایی) زر هحل پالن حثتی  -3251اصلی ترش یه(هسرسِ ذیز هزحَهِ سىیٌِ ًوىی )تِ هساحت  7387هتز هزتع اس  3.تِ
 42زرصس هغزح ٍ پس اس تحج ٍ تزرسی تا افشایش سغع اشغال هحل پزٍصُ هسرسِ هزحَهِ سىیٌِ ًوىی ٍالع زر هیساى شید
ًَایی اس  3.زرصس تِ  42زرصس هَافمت گززیس0

