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تقاضا

تصمیم اتخار شذه در کمیسیون ماده 5

تِ استٌاد ًاهِ شوارُ  98/586/6399هَرخ  1398/02/14شروت آب هٌطمِ ای (هذیریت
هٌاتع آب شْرستاى سرپل رّاب) ٍ تا تَجِ تِ سٌذ هالىیت ثثتی صادرُ ،تا وارتری
تجاری عرصِ پالن هَرد تحث هَافمت شذ .تا تَجِ تِ ایٌىِ هحذٍدُ هَرد ًظر در
ٍظعیت وًٌَی تِ شىل تازارچِ هی تاشذ ٍ تا تَجِ تِ ترخی شرایط هحلی از جولِ
1

آلای
تختیاری

خسرٍ خیاتاى اهام تغییر وارتری از حرین ٍ تستر رٍدخاًِ تِ تجاری تا تَجِ سَارُ ًثَدى هعثر  12هتری تِ دلیل ٍجَد غرفِ ّای شْرداری ٍ ّوجَاری تا رٍدخاًِ
تِ سٌذ هالىیت ثثتی ٍ تالهاًع شروت آب هٌطمِ ای
خویٌی (رُ)
الًَذ ،ظرٍرت دارد شْرداری ظرف هذت  6هاُ ًسثت تِ تْیِ طرح ساهاًذّی هحذٍدُ
هَرد تحث تا لحاظ ًحَُ تأهیي پارویٌگ ،فعای سثس ،سرٍیس تْذاشتی ٍ طراحی شْری
هَرد ًیاز تا تَجِ تِ ّوجَاری تا رٍدخاًِ ٍ  ...تا ّواٌّگی شروت آب هٌطمِ ای الذام ٍ
ًتیجِ را ارائِ ًوایذ.

2

3

آلای وٌعاى احوذ
پَر
شْرداری

آلای سیف الِ
ًجفی

خیاتاى
تغییر وارتری از هسىًَی تِ تجاری

احوذاتي
اسحاق
هحلِ وَئیه
خیاتاى

اهام

خویٌی

(رُ)

خیاتاى

هعلن

وَچِ  6هتری
تي تست

تا تَجِ تِ هساحت ون پالن وِ دارای سٌذ هالىیت ثثتی هی تاشذ ٍ ّوچٌیي لاتلیت هحَر
احوذاتي اسحاق ،تا تماظای وارتری تجاری پالن یاد شذُ هَافمت شذ.

تأییذ خط پرٍشُ پیشٌْادی

هَافمت شذ تا عرض  6هتر ٍ تعریط از هحَر.

-1الحاق  41/43هترهرتع از پالن  64اصلی تِ پالن یه

تا تَجِ تِ تررسی ّا ٍ اصالح صَرت گرفتِ ،تا تماظای ارائِ شذُ طثك ًمشِ پیَست

فرعی از  60اصلی

هَافمت شذ .در ٌّگام صذٍر پرٍاًِ ،شْرداری عمة ًشیٌی الزم را جْت وسة دسترسی

-2خط پرٍشُ پیشٌْادی تِ صَرت- :تغییر وارتری  17/83سَارُ از هعثر جْت پالن ثثتی تسرگتر اعوال ًوایذ.
هترهرتع از پالن  64اصلی از هسىًَی تِ هعثر
تغییر وارتری  12/51هترهرتع از هسىًَی تِ هعثر (در طرحتفصیلی هسىًَی است ٍلی در ٍظع هَجَد هعثر هی تاشذ)

