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دستًر كار جلسٍ« :فرايند فعال سازي پيوست شماره  6قرارداد تيپ  21شرح خدمات تهيه طرح توسعه و عمران شهر»
خالصٍ مذاكزات ي مصًبات:

جلسِ تا سخٌشاًي دكتش ًَرس پَس هؼاٍى اهَس ضْشداسيْا دس خػَظ فشايٌذ تْيِ طشح ّاي تَسؼِ ضْشي ٍ تا طشح ًماط ضؼف تْيِ طشح
ّا دس هشاحل تْيِ ،اسصياتي ٍ ًظاست تش اجشاي طشح ّا ،ضشٍع گشديذ؛ ًظام تشًاهِ سيضي ساّثشدي-ػولياتي تَسؼِ ضْش ٍ ضْشداسي تا
ػٌَاى «دستًرالعمل وحًٌ تُيٍ ،تصًيب ،اجرا ي پايش بروامٍ راَبردي-عملياتي تًسعٍ شُر ي شُرداري» كِ دس طَل
يكسال گزضتِ دس هؼاًٍت اهَس ضْشداسيْا تا ّوكاسي جاهؼِ حشفِ اي ،هذيشيت ضْشي ٍ دست اًذسكاساى دخيل دس هَضَع تذٍيي ٍ تشاي
تشسسي ٍ تػَية تِ ّيات دٍلت اسسال ضذُ است ،هطشح ضذ ٍ دس اداهِ جلسِ ّش كذام اص ضشكت كٌٌذگاى ًمطِ ًظشات كاسضٌاسي تشاي
دستَس جلسِ تِ ضشح ريل طشح ًوَدًذ:
آلاي هٌْذس هطَْدي دتيش ضْشساصي هٌْذسيي هطاٍس ،تاكيذ تش اجشاي پيَست ضواسُ ( )6لشاسداد تيپ  21ضشح خذهات تْيِ طشح
تَسؼِ ػوشاى ضْش سا داضتٌذ.
آلاي هٌْذس سلطاًي اص هٌْذسيي هطاٍس ضاسهٌذ ،لشاسداد پٌج سالِ تا ضْشداسي كِ دس پيَست هطشح ضذُ سا تا تا ٍظايف صيش ػٌَاى
ًوَدًذ:
 -2تكويل ٍ اغالح ًمطِ ّاي تفػيلي ٍ جضئيات ضْشساصي
 -1اسٌاد اجشايي طشح
 -3فشايٌذ ًظاست تش اجشاي تشًاهِ كِ فشايٌذ ًظاست تش اجشا اص غذٍس پشٍاًِ ساختواًي تا تاهيي هالي اجشاي طشح ّا سا دس تش هي
گيشد ٍ تذٍيي تشًاهِ پٌج سالِ تشاي ضْشداسي غَست گيشد ٍ تايذ ًظاست تش دٍ ػٌػش هْن تشًاهِ سيضي دس ضْشداسي ّا هَسد
تاكيذ لشاسگيشد؛ اٍلي ًظاست تشتاهيي دسآهذ ضْشداسي (تاكيذ تشپايذاسي هٌاتغ دسآهذي) ٍ دٍهي ّضيٌِ كشد ضْشداسي ٍ ًظاست تش
تاهيي دسآهذ ٍ ّضيٌِ كشد ضْشداسي اص اّويت تِ سضايي دس هذيشيت ضْشي تشخَسداس است.
 -4آيا ضَساي اسالهي ضْشّا آهادگي تْيِ سٌذ ساّثشدي تَسؼِ ضْشي سا داسًذ؟ تايذ دس ايي خػَظ سٌجطي اص تَاى ضَساي
ضْشّا اًجام گيشد.
آلاي هٌْذس هلك آتادي اص هؼاًٍت ضْشساصي ٍ هؼواسي ضْشداسي هطْذ ،هَاسد صيش سا طشح ًوَدًذ:
 -2تِ ّوكاسي هذاٍم ٍ هستوش هٌْذسيي هطاٍس تا ضْشداسي اػتماد داسين.
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 -1دس تذٍيي فشايٌذ فؼال ساصي پيَست ضواسُ  6تايذ آسية ضٌاسي ّوكاسي هٌْذسيي هطاٍس تا ضْشداسي اًجام ضَد.
 -3چگًَگي فشايٌذ ًظاست ٍ ًحَُ ًظاست تايذ هطخع ضَد.
 -4طشاص هالي طشح ّا هي تايست تْيِ ضَد.
 -5هيضاى تغييشات دس طشح ّا ٍ ًحَُ الذام دس طشح ّا تايذ هطخع ضَد ٍ ايٌكِ تا چِ حذ تغييشات تايذ دس كويسيَى هادُ  5طشح
ٍ چِ تغييشاتي سا هطاٍس هي تَاًذ ،اػوال ًوايذ،هطخع ضَد.
 -6تشًاهِ پٌج سالِ دس حَصُ تشًاهِ سيضي اًجام ضَد چَى تَدجِ سيضي ٍ ًظام كذيٌگ آى ًمطِ اتػال تشًاهِ سيضي كالثذي ٍ
تَسؼِ اي ضْش تا ساختاس ساصهاًي تَدُ كِ تايذ ايي فشايٌذ تذٍيي ضَد.
خاًن هٌْذس خليلي اص هؼاًٍت ضْشساصي ٍهؼواسي ضْشداسي تْشاى ،هثاحث صيش سا طشح ًوَدًذ:
ّ -2وكاسي دستگاّْاي اجشايي دس اجشاي طشح ّا لحاظ ضَد.
 -1ضشح خذهات ٍ فشايٌذ ّاي ًظاستي ضشح خذهات تْيِ طشح ّا تايذ تاصتيٌي ضَد.
آلاي هٌْذس فشّوٌذ اص هؼاًٍت ضْشساصي ٍهؼواسي ضْشداسي كشج ػٌَاى كشدًذ كِ:
 -2ضشح خذهات تْيِ سٌذ ساّثشدي تَسؼِ ضْش تذٍيي ضذُ تَسط ساصهاى ،دس اختياس حاضشيي گزاضتِ ضَد.
 -1هطاٍسيٌي كِ پيَست ضواسُ  6سا دس حال حاضش اجشا هي ًوايٌذ تجاسب ٍ ضيَُ اًجام آًشا دس اختياس كاسگشٍُ تگزاسًذ.
 -3ضشح خذهات تيپ  21دس سًٍذ تْيِ طشح تفػيلي ضْش كشج تاصًگشي ضذُ است .
آلاي هٌْذس ايشاى پٌاُ هذيش گشٍُ ضْشساصي دفتش فٌي استاًذاسي آرستايجاى غشتي ،هَاسد صيش سا طشح ًوَدًذ:
 -2اغل طشح ّا ٍ سًٍذ تْيِ تا ايي ٍضؼيت دس كطَس صيش سَال است ٍ تايذ ّن دس سًٍذ تْيِ ٍ هحتَاي طشح ّا ٍ پيَست ّا تايذ
تجذيذ ًظش غَست گيشد.
 -1جايگاُ لاًًَي ساصهاى ضْشداسيْا دس سًٍذ هَضَع ٍ ظشفيت هٌْذسيي هطاٍس سا ًيض دس ايي فشايٌذ هطشح كشدًذ.
 -3ساصهاى اجشاي طشح سا ػٌَاى ًوَدًذ كِ دس ضْشّاي تضسگ تايذ اص طشيك ساصهاى ضْشداسيْا ٍ هشاجغ ريشتط لاًًَي ايجاد گشدد.
خاًن هٌْذس هػاليي هذيش گشٍُ ضْشساصي دفتش فٌي استاًذاسي لضٍيي ،هثاحث صيش سا هطشح ًوَدًذ:
 -2طشح ّاي ساّثشدي-ساختاسي ًياص تِ ًظاست جذي داسد ٍ ايي طشح ّا اص جٌس طشح ّاي اجشايي ًثَدُ ٍ سياستگزاسي سا اًجام
هي دٌّذ ٍ تايذ تشاي فشايٌذ اجشايي ضذى آًْا طشح ّاي هيكشٍ هَضؼي ،هَضَػي ٍ  ...اص طشيك هذيشيت ضْشي (ضْشداسيْا)
تْيِ ٍ تِ اجشا گزاضتِ ضًَذ.
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 -1دس پيَست ضواسُ  6جٌس تشخَسد هطاٍس تا ضْشداسي ّا تايذ هتفاٍت طشاحي ضَد.
آلاي هٌْذس آصادي اص هٌْذسيي هطاٍس ًمص پيشاٍش ،تاكيذ تشفشايٌذ تذاٍم تشًاهِ سيضي داضتٌذ ٍ فلسفِ ٍجَدي پيَست ضواسُ  6سا اهش
تذام دس تشًاهِ سيضي اػالم كشدًذ ٍ ايٌكِ دس هادُ  4لاًَى تاسيس ضَساي ػالي ضْشساصي ٍ هؼواسي تِ غشاحت فمط ًظاست تْيِ طشح
ّاي تفػيلي ٍ اجشايي ضْشّا سا تش ػْذُ ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصي گزاضتِ است ٍ تْيِ طشح ّا تفػيلي تا ضْشداسيْا است سا ػٌَاى كشدًذ
ٍ ايٌكِ ٍضؼيت ضْشّاي كطَس ٍ تَاًايي ضْشداسيْا ًسثت تِ گزضتِ تغييش يافتِ ٍ دس ٍضؼيت فؼلي ضْشداسيْا تَاى تْيِ طشح ّاي
اجشايي سا داسًذ ٍ هي تَاًٌذ ايي كاس سا اًجام دٌّذ ٍ فشايٌذ تْيِ طشح ّا ٍ سًٍذ اجشاي آًْا تا تَجِ تِ تغييشات اساسي كِ دس تَاًايي
ضْشداسيْا دس يك دِّ گزضتِ اتفاق افتادُ است تايذ ضيَُ ّاي تْيِ طشح ّا ًيض تغييش ياتٌذ ٍ ضشح خذهات ًيض تغييش ياتذ ٍ فشايٌذّا
دٍتاسُ تاصتؼشيف گشدًذ.
آلاي هٌْذس سلطاًي دس فشايٌذ تْيِ ٍ اجشاي طشح ّا ػٌَاى ًوَدًذ تا تَجِ تِ تجاستي كِ دس سًٍذ تْيِ طشح ّا داضتين ،طشح ّاي
تفػيلي كِ تَسط ضْشداسيْا تْيِ گشديذًذ ،دس اجشا هَفك تَدُ اًذ ٍ تْيِ طشح ّاي تفػيلي تا ضْشداسي خيلي هَفك تش اص تْيِ طشح ّا
تَسط ٍصاست ساُ ٍ ضْشساصي است ٍ سًٍذ تْيِ طشح ّاي تفػيلي ٍ اجشايي تايذ تِ ايي سوت تشٍد ٍ لطؼاً تايذ تشًاهِ ػولياتي اص طشح
تفػيلي ضْش تْيِ ضَد ٍ دس ايي تيي هطاٍس تْيِ كٌٌذُ طشح تفػيلي تايذ تشًاهِ پٌج سالِ ضْش سا تْيِ ًوايذ.
همشس ضذ تجاسب تكاسگيشي پيَست ضواسُ  6دس ضْشداسيْا ٍ هطاٍسيٌي كِ دس ايي خػَظ ّوكاسي داضتِ اًذ تِ كاسگشٍُ هٌؼكس ضَد.

مصًبٍ جلسٍ ي دستًر جلسٍ بعدي:
براي تدايم مفًُم بروامٍ ريسي براي تًسعٍ شُر ،شيًٌ وامٍ اي با عىًان «شيًٌ وامٍ تشريحي فرايىد وظارت بر اجرا طرح َاي تًسعٍ شُري ي
تدييه سازي كار وُادي آن» تدييه گردد ي براي جلسٍ بعد ارائٍ شًد.

امضاء اعضاي جلسٍ:
دكتر نوذرپور معاون امور شهرداريها

« معايوت امًر شُرداريُا  -دفتر بروامٍ ريسي ي مديريت تًسعٍ شُري» تلفه 13204912120 :فاكس13204912330 :

