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توضیحات

 9پرًٍسُ

تؼساز پرًٍسُ زر زستَر وبر
صَرتجلسِ تٌظین ضسُ ضبهل  9هصَبِ

جلسِ عی زػَت ًبهِ  95/4/6– 95/112/1208رٍزسِ ضٌبِ هَرخ 95/9/30زر سبػت  16:30الی  18:30بِ پبیبى رسیس.

صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر ارومیه مورخ 99/9/03
جمعاً  9بند
بٌس یه – ًبهِ ضوبرُ /1876الف-م هَرخ  95/8/12ازارُ ول راُ ٍضْرسبزي استبى (هسیریت اهالن ٍ حمَلی) زر ارتببط بب زرذَاست تغییر وبربري
لسوتی از پالن  1078/1174ببلیوبًسُ  6/21اصلی برص  5ارٍهیِ ٍالغ زر رٍبرٍي پبرن ضْیس حضرت پَر از وبربري بْساضتی –زرهبًی بِ ٍرزضی
بِ هسبحت  8000هترهربغ هغرح وِ پس از بحج ٍ بررسی بب تغییر وبربري لسوتی از پالن  1078/1174ببلیوبًسُ  6/21اصلی برص  5ارٍهیِ بِ
هسبحت  8000هترهربغ از وبربري بْساضتی –زرهبًی بِ ٍرزضی ٍالغ زر رٍبرٍي پبرن ضْیس حضرت پَر هَافمت گرزیس.
بٌس ً – 2بهِ ّبي ضوبرُ /19ح ٍ هَرخ /24 ٍ 95/7/27ح ٍ هَرخ  95/8/12ازارُ ول راُ ٍضْرسبزي استبى (هسیریت اهالن ٍ حمَلی) زر ارتببط بب
زرذَاست تغییر وبربري پالن حبتی لغؼِ ضوبرُ  2352/2از  3اصلی برص  5ارٍهیِ بِ هسبحت  954/77هترهربغ از وبربري ازاري-اًتظبهی بِ
بْساضتی-زرهبًی جْت احساث هروس ذسهبت جبهغ سالهت ٍ پبیگبُ سالهت ٍالغ زر ذیبببى رٍزوی هغرح وِ پس از بحج ٍ بررسی بب تغییر وبربري
لغؼِ ضوبرُ  2352/2از  3اصلی برص  5ارٍهیِ بِ هسبحت  954/77هترهربغ از وبربري ازاري-اًتظبهی بِ بْساضتی-زرهبًی جْت احساث هروس
ذسهبت جبهغ سالهت ٍ پبیگبُ سالهت ٍالغ زر ذیبببى رٍزوی هَافمت گرزیس.
بٌس ً – 3بهِ ضوبرُ -28ح ٍ-هَرخ  95/9/13ازارُ ول راُ ٍضْرسبزي استبى (هسیریت اهالن ٍ حمَلی) زر ارتببط بب زرذَاست تغییر وبربري
لسوتی از پالن حبتی  565/1290فرػی از  9اصلی برص  5ارٍهیِ بِ هسبحت  74/19هترهربغ از وبربري پبرن ٍ فضبي سبس بِ تبسیسبت ٍ تجْیسات
ضْري جْت احساث پست تراًس برق ٍالغ زر ذیبببى هَلَي پطت بیوبرستبى اهبم رضب (ع) هغرح وِ پس از بحج ٍ بررسی بب تغییر وبربري لسوتی
از پالن حبتی  565/1290فرػی از  9اصلی برص  5ارٍهیِ بِ هسبحت  74/19هترهربغ از وبربري پبرن ٍ فضبي سبس بِ تبسیسبت ٍ تجْیسات ضْري
جْت احساث پست تراًس برق ٍالغ زر ذیبببى هَلَي پطت بیوبرستبى اهبم رضب (ع) هَافمت گرزیس.
بٌس ً – 4بهِ ضوبرُ -1802الف-م هَرخ  95/7/6ازارُ ول راُ ٍضْرسبزي استبى (هسیریت اهالن ٍ حمَلی) زر ارتببط بب زرذَاست تغییر وبربري
لسوتی از پالن حبتی  318فرػی از  -35اصلی برص  14ارٍهیِ بِ هسبحت  48هترهربغ از وبربري پبرن ٍ فضبي سبس بِ تبسیسبت ٍ تجْیسات
ضْري جْت احساث پست تراًس برق ضروت تؼبًٍی هسىي هْر وبرگري ًبًَایی ٍالغ زر هٌغمِ گلوبى هغرح وِ پس از بحج ٍ بررسی بب تغییر
وبربري لسوتی از پالن حبتی  318فرػی از  -35اصلی برص  14ارٍهیِ بِ هسبحت  48هترهربغ از پبرن ٍ فضبي سبس بِ تبسیسبت ٍ تجْیسات ضْري
هَافمت گرزیس.
بٌس ً – 5بهِ ضوبرُ -1967الف-م هَرخ  95/9/13ازارُ ول راُ ٍضْرسبزي استبى (هسیریت اهالن ٍ حمَلی) زر ارتببط بب زرذَاست تغییر وبربري
لسوتی از پالن حبتی  161فرػی از  106اصلی برص  5ارٍهیِ بِ هسبحت  48هترهربغ از وبربري هسىًَی بِ تبسیسبت ٍ تجْیسات ضْري جْت
احساث پست برق ضروت تؼبًٍی هسىي اهَر زًساى ّب ٍالغ زر هٌغمِ گلطْر هغرح وِ پس از بحج ٍ بررسی بب تغییر وبربري لسوتی از پالن حبتی
 161فرػی از  106اصلی برص  5ارٍهیِ بِ هسبحت  48هترهربغ از وبربري هسىًَی بِ تبسی سبت ٍ تجْیسات ضْري جْت احساث پست برق ضروت
تؼبًٍی هسىي اهَر زًساى ّب ٍالغ زر هٌغمِ گلطْر هَافمت گرزیس.
بٌس ً – 6بهِ ضوبرُ /1/962ش 95/هَرخ  95/5/31ضْرزاري ارٍهیِ زر ارتببط بب زرذَاست افسایص تؼساز عبمبت سبذتوبًی پرٍشُ تجبري –هسىًَی
بٌس ارٍهیِ زر هحل پالن حبتی  272/718فرػی از -107اصلی برص  5ارٍهیِ بِ هسبحت ػرصِ ذبلص پس از وسر حرین هؼبزل  1926/8هترهربغ از
 15عبمِ عبك هفبز هصَبِ وویسیَى هبزُ  5هَرخ  93/3/3بِ  18عبمِ رٍي ّوىف ،بب رػبیت ٍ تخبیت بمیِ هطرصبت سبذتوبًی ٍ ضْرسبزي پرٍشُ
عبك هفبز بٌس  4هصَبِ هَرخ  90/5/12وویسیَى هبزُ  5هغرح وِ پس از بحج ٍ بررسی بب افسایص تؼساز عبمبت پالن  272/فرػی از -107اصلی
برص  5ارٍهیِ از  15عبمِ بِ  18عبمِ بر رٍي ّوىف برابر تؼْس هحضري هبلىیي بب رػبیت ٍ تخبیت بمیِ هطرصبت سبذتوبًی ٍ ضْرسبزي پرٍشُ
عبك هفبز بٌس  24هصَبِ هَرخ  90/5/12وویسیَى هبزُ  5هَافمت گرزیس.

بٌس ً– 7بهِ ّبي ضوبرُ /1580ف 95/هَرخ /1810 ٍ 95/3/4ف 95/هَرخ /3327 ٍ 95/3/25ف 95/هَرخ  95/8/12ازارُ ول راُ ٍضْرسبزي استبى
آشرببیجبى غربی زر ارتببط بب تحلیل ارتببط پرٍشُ عراحی فضبي ضْري هیساى ٍالیت فمیِ ارٍهیِ ٍ هیساى اهبم ذویٌی (رُ) هبٌی بر ّسف هطترن ٍ
آرام سبزي ترافیه ٍ اٍلَیت زازى بِ حروت پیبزُ ٍ ارتمبء َّیت ضْري هغرح وِ پس از بحج ٍ بررسی ًظر بِ ایٌىِ عرح ّبي هرتلفی زر ذیبببى
اهبم (رُ) ٍ ّوچٌیي زر هیس اى اهبم (رُ) ٍ هیساى ٍالیت فمیِ بب ػٌبٍیي گًَبگَى ٍجَز زارًس ،همرر گرزیس بِ وبرفرهبیی ضْرزاري ارٍهیِ یه هطبٍر هبزر
براي بررسی عرح ّبي هسبَر بب ًظبرت ازارُ راُ ٍ ضْرسبزي زر اسرع زهبى هوىي تؼییي ٍ ػمس لرار زاز ضسُ ٍ سٌتس ٍ ًتیجِ هغبلؼبت جْت اتربش
تصوین بِ وویسیَى هبزُ  5هؼرفی گرزز.
بٌس ً – 8بهِ ّبي ضوبرُ /878ش 95/هَرخ /1/1309 ٍ 95/5/16ش 95/هَرخ /1/1602 ٍ 95/8/3ش هَرخ  95/9/25ضْرزاري ارٍهیِ زر ارتببط بب
زرذَاست تغییر وبربري هحل پالن ّبي پرٍشُ اسپیرٍ ،وَي ًبرٍى ،ذیبببى ضْیس هٌتظري ،وَچِ ضوبرُ  4تحت ػٌَاى هحلِ ًبرٍى از وبربري هسىًَی
،پبرویٌگ ٍ هؼببر زاذلی بِ وبربري هسىًَی –آپبرتوبًی ،تجبري ،فرٌّگی ٍ،رزضی ٍ هؼبر بِ هسبحت ول حسٍز ّ 2/4ىتبر هغرح وِ پس از بحج ٍ
بررسی همرر گرزیس هؼبر  16هتري عراحی ٍ بِ ذیبببى ضْیس هٌتظري هتصل ٍ ضَابظ احساث بٌب بِ ّوراُ  16هتري هسبَر زر لبلب عرح تفصیلی زر
زست تْیِ هٌغمِ  4ضْر ارٍهیِ لحبػ ضَز .
بٌس ً – 9بهِ ّبي ضوبرُ  12824/310هَرخ  2379/310 ٍ 94/3/18هَرخ  4688/310 ٍ 95/1/25هَرخ  95/2/8زبیرذبًِ ضَرایؼبلی ضْرسبزي ٍ
هؼوبري ایراى زر ارتببط بب ضرٍرت اجراي بٌس  3هصَبِ ضَرایؼبلی ضْرسبزي ٍ هؼوبري ایراى هبٌی بر تبهیي وبربري ّب ٍ فضبّبي ذسهبت ػوَهی زر
عرح تفصیلی تؼسازي از تؼبًٍی ّب ٍ ّیئت اهٌب هسىي الحبلی (هَضَع هصَبِ  90/06/21ضَرایؼبلی ضْرسبزي ٍ هؼوبري ایراى اراضی پلیس راُ ،اراضی
اهٌبي حبت اسٌبز ،اراضی جْبز ًصر ،اراضی ذبن ضٌبسی ٍ اراضی ضید تپِ ) هغرح وِ پس از بحج ٍ بررسی همرر گرزیس ضْرزاري ارٍهیِ ولیِ
فضبّبي ذسهبتی ػوَهی تبهیي ضسُ را بِ ّوراُ اسٌبز ٍ هسارن جْت عرح هَضَع وویسیَى هبزُ  5بِ زبیرذبًِ وویسیَى ارائِ ًوبیس.

