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حاضريه :آقاي مهىدس حاجًي  ،آقاي مهىدس مهديسادٌ ،آقاي مهىدس مشهًدي،آقاي مهىدس سلطاوي آزاد ،آقاي مهىدس رئيسي،

سركارخاوممهىدسسيدمصاليي،آقايمهىدسخدادادي،آقايمهىدسمحمدزادٌ،آقايمهىدسفرهمىديآقايمهىدسرسًلي 
غايبيه:ومايىدٌدفترفىياستاوداريگيالنيومايىدٌمهىدسيهمشايروقصپيرايش .
دستور كار جلسه« :فرايند فعال سازي پيوست شماره  6قرارداد تيپ  21شرح خدمات تهيه طرح توسعه و عمران شهر»
خالصه مذاكزات و مصوبات:

جلسِ با هؼشفي ساصهاى شْشداسيْا ٍ دّياسيْا ٍ ششح ٍظايف دفتش بشًاهِ سيضي ٍهذيشيت تَسؼِ شْشي آغاص شذ ٍ دس خظَص فشايٌذ ًظاست بش
اجشاي عشح ّاي تَسؼِ شْشي ٍ پيَست شواسُ  7ششح خذهات تيپ  23تْيِ عشح ّاي تَسؼِ ٍ ػوشاى شْش ٍ سًٍذ اًجام آًْا هباحثي هغشح شذ ٍ
ايٌكِ دس ايي حَصُ ّش تغييش قشاس است طَست گيشد ،اليحِ پيشٌْادي قاًَى جاهغ هديريت شْري بايذ هذ ًظش قشاسگيشد ٍ كليِ تغييشات با سٍيكشد
اّذاف آى ٍ فشايٌذي كِ دس آى تذٍيي گشديذُ ّوسَيي داشتِ باشذ.
ّوچٌيي ػٌَاى گشديذكِ تحقق عشح ّاي تَسؼِ شْشي ٍ حظَل بِ ًتايج اجشايي هٌاسب ،طشفاً هٌَط بِ هَفقيت بشًاهِ سيضي ٍ اجشا ًيست ٍ الصم
است ًظاست ٍ كٌتشل بشاجشا ٍ ًحَُ اجشا ،با ّذف تضويي ًتايج اجشايي هٌاسب ًيض طَست گيشد .فقذاى دستَس كاسّا ٍ هظَبات الصم دس خظَص
ًحَُ ًظاست ٍ فقذاى اػتقاد بِ ضشٍست اػوال چٌيي ًظاستي ،يكي اص داليل ػوذُ ػذم تحقق عشح ّاي تَسؼِ شْشي اػالم شذ ٍ اص هؼضالت
كًٌَي ًظام شْشساصي كشَس جذايي هياى سًٍذ تْيِ ٍ تظَيب عشح ّاي تَسؼِ شْشي (جاهغ-تفظيلي) ٍ سًٍذ اجشا ٍ هذيشيت آًْاست .يكي اص
ػَاهل تاثيش گزاس بش اجشاي عشح ّاي تَسؼِ شْشي ًظاست بش اجشاي عشح ّاي تَسؼِ شْشي تَسظ تْيِ كٌٌذگاى (هٌْذسيي هشاٍس) عشح هي باشذ
كِ دس ريل ًكات هْن ًقغِ ًظشات كاسشٌاساى هحتشم دس خظَص هَضَع دستَس جلسِ آٍسدُ هي شَد;
 -2با ٍجَد ايٌكِ قشاسداد تيپ  23حذٍد  42سال است كِ اص عشف ساصهاى هذيشيت ابالؽ گشديذُ ٍلي پيَست شواسُ  7 ٍ 6آى اجشا ًگشديذُ
است.
 -3دس عشح ساّبشدي-ساختاسي تْشاى دفاتش هحلي هشاٍساى دس هٌاعق ٍ ًَاحي شْشداسي پيش بيٌي شذُ بَد كِ ػولياتي ًشذ ٍ هذيشيت
شْشي اص حضَس يك گشٍُ فٌي ًظاست كٌٌذُ بش تَسؼِ شْش ٍ تْيِ كٌٌذُ جضئيات شْشساصي هحلي هحشٍم هاًذ.
 -4اص خغشات پيَست شواسُ ً 7حَُ قشاسداد با هذيشيت شْشي ػٌَاى گشديذ كِ آيا عشف قشاسداد شْشداسيٍ ،صاست ساُ ٍ شْشساصي ،ساصهاى
شْشداسيْا ٍ دّياسيْا يا ٍصاست كشَس باشذ بايذ دس خظَص آى اًذيشِ اي ًوَد.
 -5يكي اص هباحث هْوي كِ هغشح شذ ايي بَد آيا ضشٍست داسد كِ پيَست شواسُ  7 ٍ 6فؼال شَد ٍ ايٌكِ آيا ششح خذهات قشاسداد تيپ 23

دس ٍضؼيت فؼلي بشاي تْيِ عشح تَسؼِ شْشي شْش ّاي ها جَابگَ است؟
 -6دس فشايٌذ بشگضاسي كويسيَى ّاي هادُ  6بحث حق ساي هشاٍسيي هغشح شذ كِ قبالً داشتِ اًذ ٍ دس ايي چٌذ سال اخيش ًذاسًذ ٍ تَجيْي
كِ بشاي داشتي حق ساي تَسظ هشاٍس عشح هغشح بَد ،ايي بَد كِ دس ايي كويسيَى تغييشات دس اسگاًْاي دٍلتي خيلي صياد ٍ فقظ هشاٍس
است كِ اكثشاً دس آى بذٍى تغييش حضَس داسد ٍ اص لحاػ فٌي ٍ اجشايي بِ هباحث هغشح شذُ اششاف داسد ،بذيي دليل هشاٍسيي عشح ّا دس
ايي كويسيَى ّا با حق ساي ششكت ًوايٌذ.
 -7دس خظَص فؼال ساصي پيَست ّا بايذ تؼييي تكليف شَد كِ دس ايي صهيٌِ ٍصاست ساُ ٍ شْشساصي طاحب ادػا هي باشذ ٍ اجاصُ ٍسٍد
شْشداسي ٍ هذيشيت شْشي سا دس ايي صهيٌِ ًوي دّذ ،بٌابشايي بايذ تؼييي تكليف شَد.
 -8دس ايي فشايٌذي كِ تذٍيي هي شَد بايذ ًحَُ ػقذ قشاسداد با هشاٍس بايذ هشخض گشدد ٍ اص چِ هٌبؼي حق الضحوِ آى بايذ دادُ شَد.
 -9بحثي كِ هغشح شذ بشخَسدي كِ ٍصاست ساُ ٍ شْشساصي دس فشايٌذ تْيِ عشح ّاي تَسؼِ شْشي با شْشداسيْا بخظَص كالًشْشّا داسد
بشخَسد هٌاسبي ًيست ٍ تَاى ٍ ظشفيت ّايي كِ شْشداسيْا دس ايي صهيٌِ داسًذ ًاديذُ هي گيشًذ.
 -:هقشس شذ با تَجِ بِ ششايظ فؼلي شْشداسيْا ٍ تَاًْا ٍ ظشفيت ّايي كِ دس آًْا بَجَد آهذُ ٍ تَاًي كِ داسًذ پيَست شواسُ  7تغييش يابذ ٍ
حتي ششح خذهات تظحيح گشدد.
 -21ساّكاسّاي ػولياتي ًوَدى ششح خذهات ٍ پيَست شواسُ  7هذ ًظش كاسگشٍُ باشذ ٍ با بشسسي ًيشٍّاي تاثيشگزاس دسًٍي ٍ بيشًٍي هذيشيت
شْشي فشايٌذ ٍ ساصٍ كاس ػولي شذى آى تَسظ كاسگشٍُ طَست گيشد.
هصَبِ جلسِ ٍ دستَر جلسِ بؼدي:
الف -هقرر شد چارچَب چگًَگي ًظارت بر طرح ّاي تَسؼِ شْري با لحاظ ًوَدى سطح ٍ تَاى فٌي شْرداريْا تٌظين شَد.
ب -السام قاًًَي حَزُ ًظارت بر اجراي طرح ّا بررسي ٍ با تَجِ بِ آى اقدام صَرت گيرد.
ج -پيش ًَيس اٍليِ ًحَُ ًظارت بر اجراي طرح ّا با ّوكاري هٌْدسيي هشاٍر ٍ دفتر تْيِ ،جْت بررسي ٍ اػالم ًظر هدػَيي ارسال ٍ جوغ
بٌدي در جلسِ آتي ارائِ گردد.
دّ -وچٌيي پيش ًَيس قبلي تْيِ شدُ با هَضَع «كارگرٍُ هديريت شْرسازي» جْت اظْار ًظر در اختيار هدػَيي قرار گرفت.
اهضاء اػضاي جلسِ:

