بسمه تعالي

معاونت امور شهزداريها -دفتز بزنامه ريشي و مديزيت توسعه شهزي:
صورتجلسه اولين جلسه «مديزيت باس آفزيني فضاي شهزي »

روس:

دوشنبه

ساعت:

 03 /23-صبح لغايت  01/23ظهر

مورخ0212/32/30 :

حاضريه  :آقايان دكتروًذرپًر ،مهىدس فتح الهي ،مهىدس جعفري ،مهىدسخسائلي ،مهىدس پًرركىي ،مهىدس

طاهريپًر،دكتريهابي،آقايجمشيدزادٌ،آقايومكي،آقايمهىدسرسًلي .

خاومها :
دستور کار جلسه« :بررسي ظرفيت قوانين در بازآفريني فضاي شهري؛ با تاكيد بر حوزه عمل در بهسازي و نوسازي شهري»
خالصه مذاکزات و مصوبات:

جلسِ ساس ساػت 10/00-صبح با سخٌشاًي آقاي دكتش ًَرس پَس ششٍع گشديذ؛ بحث ًقشِ ساُ كاسگشٍُ هذيشيت
باص آفشيٌي فضاي شْشي سا هطشح كشدًذ ٍ چاسچَب آًشا بِ اػضاي جلسِ تششيح ًوَدًذ ٍ اص ّش يك اص اػضاي
جلسِ خَاستِ شذ تا دس خصَص چاسچَب آى ًظشات كاسشٌاسي خَد سا اػالم ًوايٌذ ٍ بؼذاً ًظشات هفصل خَد
سا دس آى خصَص بِ هؼاًٍت هٌؼكس ًوايٌذ.
سخٌشاى بؼذي آقاي هٌْذس فتح الْي هذيش ػاهل ششكت ًَساصي شْش تْشاى بَدًذ كِ هباحثي سا دسخصَص
بافتْاي فشسَدُ شْشي تْشاى هطشح ًوَدًذ ٍ تاكيذ بشاي داشتٌذ كِ ًقش ٍ جايگاُ حاكويتي دٍلت ّن دس
سطح هلي ٍ ّن دس سطح هحلي ،دس بِ سشاًجام سساًذى پشٍطُ ّاي اجشايي دس بافت ّاي فشسَدُ شْشي بايذ
سٍشي شَد ٍ با تَجِ بِ آى جايگاُ اص دٍلت اًتظاس پيشبشد هباحث هطشح دس ايي بافتْا سا هطشح ٍ اًجام داد .
دٍلت فقط صيشساخت ّا سا آهادُ ًوايذ ٍ ًقش حاكويت خَد سا اًجام دّذ ٍ هشكالت هطشح دس ايي بافت ّا
ػذم ّواٌّگي ّاي بخشي هي باشذ؛ بِ ػٌَاى هثال شْشداسي تْشاى دس بافت فشسَدُ 5/00/-هيلياسد تَهاى دس
طَل 0سال گزشتِ دس بحث صذٍس پشٍاًِ تخفيف دادُ است ٍ دٍلت بايذ ًقش خَد سا بِ ػٌَاى حاكويت كِ
قاًًَگزاس ايي تخفيف سا بشاي ايي فضاّا ديذُ ٍ دٍلت اػتباس ايي تخفيف ّا سا بِ هذيشيت شْشي بشگشداًذ.
ّوچٌيي ايشاى با چاسچَب هطشح دس ًقشِ ساُ كاسگشٍُ هَافق بَد ٍلي يك سشي ًظشات اصالحي سا هقشس شذ
بؼذاً بِ هؼاًٍت هٌؼكس ًوايٌذ.
كليِ ششكت كٌٌذگاى جلسِ دس خصَص ساختاس هطشح شذُ بشاي ًقشِ ساُ ًظشات خَد سا اػالم ًوَدًذ ٍ هقشس
شذ كِ هطالؼِ اي ًيض بؼذاً سٍي ًقشِ ساُ اًجام دٌّذ ٍ ًظشات خَد سا بشاي جوغ بٌذي هٌؼكس ًوايٌذ.

پيشنهادات مطزح شده در جلسه عبارتند اس:

هقشس شذ ّوِ ششكت كٌٌذگاى ًظشات كاسشٌاسي خَد سا دس خصَص چارچوب نقشه راه «مديريت باز

آفريني فضاي شهري » سا بِ هؼاًٍت هٌؼكس ًوايٌذ.

اعضاي جلسه:

-

آقاي دكتر نوذر پور

 -آقاي مهندس روستا

-

آقاي مهندس مهدي زاده

 -آقاي مهندس جعفري

 -آقاي مهندس حاجوي

 -آقاي مهندس فتح الهي

-

آقاي دكتر وهابي

 -آقاي مهندس ميرنجاتي

 -آقاي مهندس خسئلي

-

آقاي مهندس پور ركني

 -آقاي مهندس طاهر نژاد

 -آقاي نمكي

-

آقاي مهندس رسولي

