بسمه تعالي

معايوت امًر شهزداريها -دفتز بزوامه ريشي ي مديزيت تًسعه شهزي
عىًان جلسه «چهارميه جلسه شًراي مديزيت باس آفزيىي فضاي شهزي»

ريس:

سٍ شىثٍ

ساعت 10/00 :لغايت 12/00

مًرخ1303/00/22 :

حاضريه :مُىدسحاجًي(مديركلدفتربروامٍريسييمديريتتًسعٍشُري)،مُىدسخسائلي(مديرعاملسازمانبُسازييوًسازيقسييه)،مُىدس

بُادري(مديرعاملسازمانبُسازييوًسازيشيراز)،مُىدسطاَروژاد(مديرعاملسازمانبُسازييوًسازيآمل)،مُىدسمحمًدي(مديرعاملسازمان

بُسازييوًسازيوجفآباد)،مُىدسالًُرديزادٌ(ومايىدٌسازمانوًسازيتُران)،مُىدسصابري(ومايىدٌسازمانبُسازييوًسازياصفُان)،سركار
خاوم مُىدس بُرامي(كارشىاس سازمان بُسازي ي وًسازي اصفُان) ،مُىدس برزييي (مدير عامل سازمان بُسازي ي وًسازي سبسيار) ،آقاي دكتر
عبدالرحمهيجًدي(مشايرشُردارسبسياردرامربازآفريىيفضايشُري)،مُىدسسليماويپًر(مشايرتُيٍطرح محلٍوًيد شُروجفآباد) يمُىدس
رسًليازدفتربروامٍريسييمديريتتًسعٍشُريسازمان .
غايبيه:نبود .
دستًر کار جلسه« :احصاء ظرفيت هاي سند ملي راهبردي احياء ،بهسازي ،نوسازي وتوانمند سازي بافت هاي فرسوده و
ناكارآمد شهري براي شهرداريها در بازآفريني فضاي شهري»
خالصه مذاکزات ي مصًبات:

جلسِ تا طشح تصَية سٌذ هلي ساّثشدي احياء ،تْساصيًَ ،ساصي ٍتَاًوٌذ ساصي تافت ّاي فشسَدُ ٍ ًاكاسآهذ شْشي ٍ
ظشفيت ّايي كِ ايي سٌذ دس خصَص تاصآفشيٌي فضاي شْشي دس هحذٍدُ ّا ٍ هحلِ ّاي ّذف تْساصي ٍ ًَساصي شْشّا
ايجاد هي ًوايذ ،ششٍع گشديذ ٍ هَاسد ريل دس خصَص دستَس جلسِ هثٌي تش «احظاء ظشفيت َاي سىذ ملي ساَثشدي احياء،
تُساصي ،وًساصي يتًاومىذ ساصي تافت َاي فشسًدٌ ي واكاسآمذ شُشي تشاي شُشداسيُا دس تاصآفشيىي فضاي شُشي» طشح گشديذ:
 -1دس ساستاي اجشاي سٌذ هلي ساّثشدي احياء ،شْشداسي سثضٍاس ،سٌذ تاصآفشيٌي فضاي شْش سثضٍاس سا تذٍيي ًوَدُ ٍ
تشاساس سٌذ هزكَس پشٍطُ ّاي اجشايي آى هثٌي تش  101پشٍطُ تشاي اجشاء دس حال اًجام است ٍ ايي شْش جضٍ اٍليي
شْشي هي تاشذ كِ دس خصَص عولياتي ًوَدى سٌذ هلي احياء گام تشداشتِ است.
 -2دس فشايٌذ تاصآفشيٌي فضاي شْشي هسائل ٍ هشكالتي ٍجَد داسد اعن اص عذم ّوسَيي ٍ عذم اجواع ًظش ،كِ تا هيشاث
فشٌّگي ٍ اداسُ حثت دس استاًْا ٍ شْشّاي كشَس ٍجَد داسد كِ الصم است ساصهاى دس ايي خصَص هشكالت
ساپيگيشي ٍ تا ساصهاًْاي فَق تِ اجواع ًظش ٍ ّوسَيي الصم تشسذ تا شْشداسيْا دس اجشا تا ايي هشكالت هَاجِ ًشًَذ
ٍ دس ايي تيي تاكيذ اصلي ايي تَد كِ هَاسد اجشايي سٌذ هلي ساّثشدي احياء تشاي عولياتي شذى هذ ًظش قشاسگيشد.
ّ -3ذف اصلي سٌذ هلي ساّثشدي احياء كِ اجتواع هحَسي دس فشايٌذ اًجام تاصآفشيٌي فضاي شْشي هي تاشذ ٍ ايي
فشايٌذ تا عٌَاى هحذٍدُ ّا ٍ هحلِ ّاي ّذف تشًاهِ ّاي تْساصي ٍ ًَساصي شْشي تذاعي پيذا كشدُ ،طشح گشديذ ٍ
دس ايي چاسچَب طشح محلٍ وًيذ شْشًجف آتاد هطشح شذ ٍ ايٌكِ دس شْش ًجف آتاد طشح هحلِ ًَيذ يك ًوًَِ ٍاقعي
ٍ تجشتِ عولياتي اجتواع هحَسي تَدُ كِ اًجام شذُ است ٍ هي تَاًذ الگَي اجتواع هحَسي طشح ّاي تاصآفشيٌي
هحذٍدُ ّا ٍ هحلِ ّاي ّذف تْساصي ٍ ًَساصي شْشي هطشح شَد .طشح فَق تا عٌَاى الگَي هَفق پايلَت
اجشايي تاصآفشيٌي فضاي شْشي اص طشف ششكت عوشاى ٍ تْساصي شْشي ًيض هطشح شذُ است.
 -4سٌذ دس چاسچَب هحَسّاي -1كالثذي -2 ،اجتواعي -3 ،اقتصادي -4 ،اهٌيتي ٍ (تَاًوٌذ ساصي ٍ هشاسكت پزيشي)،
طثقِ تٌذي شَد ٍ تشاي اجشايي ًوَدى آى ،ايي چْاس سكي اصلي ٍ پايِ سٌذ قشاس گيشًذ ٍ شيَُ ًاهِ اجشايي -عولياتي
تش اساس ايي اسكاى چْاسگاًِ تذٍيي شَد.
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 -5دس سٌذ  1ساّثشد ٍجَد داسد كِ  44سياست ايي ساّثشدّا سا تشاي اجشا سٌّوَى هي شًَذ ،طثق ساّثشدّاي سٌذ هثاحج
اجشايي وعولياتي سٌذ استخشاج ٍ ساصٍكاسّاي اجشايي ٍ عولياتي آى تذٍيي ٍ دس هجوَع تِ صَست يك شيًٌ وامٍ
اجشايي -عملياتي (تا سٍيكشد استاًذاسد  PMBOKدس ساستاي استاًذاسدساصي فعاليت ّاي اجشايي دس پشٍطُ ّا تِ هٌظَس
كاّش صهاى ٍ ّضيٌة اجشا) تذٍيي شًَذ.
مظًتٍ جلسٍ ي دستًس جلسٍ تعذي:
-

ممشس شذ ،تش اساس تىذ ( ) 6طًستجلسٍ حاضش ،عمل شًد ي اص طشيك دفتش ،ساختاس ي استخًاوثىذي شيًٌ وامٍ تذييه ي تٍ اعضاء كاسگشيٌ
اسسال شًد ي دس ظشف مذت  21سيصٌ اي وظشات اعضاء محتشم كاسگشيٌ اخز ي تشاي طشح دس جلسٍ تعذي َماَىگي اوجام شًد.

دستًس جىاب آلاي دكتش وًرسپًس ،معاين محتشم امًس شُشداسيُا دس خظًص ايه جلسٍ:
 -2تا عىايت تٍ ايىكٍ تظًية سىذ ملي ساَثشدي احياء ،تُساصي ،وًساصي يتًاومىذ ساصي تافت َاي فشسًدٌ ي
واكاسآمذ شُشي  ،تمام مثاحثي سا كٍ دس حًصٌ تاصآفشيىي فضاي شُشي ،شُشداسي َا الصم تًدٌ اوجام دَىذ سا دس خًد
داسد ي مشخض ومًدٌ است پس تىاتشايه دس ايه ساستا الصم است شُشداسيُا ي ساصمان تُساصي ي وًساصي طثك
سياست َاي مطشح شذٌ دس سىذ ملي ساَثشدي احياء ،امش تاصآفشيىي فضاي شُشي سا اوجام دَىذ ي وياصي تٍ تذييه
شيًٌ وامٍ اجشايي -عملياتي يجًد وذاسد.
 -3شُشداسيُا ي ساصماوُاي تُساصي ي وًساصي طثك سىذ فًق« ،سىذ تاصآفشيىي فضاي شُشي» شُش فعاليت
خًد سا تشاي يك ديسٌ  5سالٍ تذييه ي تٍ ساصمان شُشداسيُا ي دَياسيُا ،اسسال ومايىذ ي تشوامٍ عمل دس ايه
خظًص داشتٍ تاشىذ.
 -4شُشداسيُا ي ساصماوُاي تُساصي ي وًساصي ،مسائل ي مشكالتي كٍ دس امش تاصآفشيىي فضاي شُشي تاآن مًاجٍ
َستىذ  -تٍ عىًان مثال َماَىگي تا ساصمان ميشاث يا تا ساصمان ثثت اسىاد ي  -...تٍ ساصمان شُشداسيُا ي دَياسيُا
مىعكس ومايىذ تا دس جلسات شًساي مذيشيت تاصآفشيىي فضاي شُشي ساصمان ساصي كاس حل مسائل ي مشكالت
طشح شذٌ تا حضًس ومايىذگان دستگاَُاي ريشتط طشح ي مسائل ي مشكالت حل ي فظل شًد.
امضاء اعضاي جلسٍ:
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