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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:

اَداف ذيل براي فرايىد فعال سازي پيًست شمارٌ  6قرارداد تيپ  21شرح خدمات تُيٍ طرح تًسعٍ ي عمران شُر
از طرف شركت كىىدگان مطرح شد ي با ايه پيش زميىٍ پيش وًيس پيشىُادي فرايىد مًرد بررسي قرار گرفت:
 -1اّويت تذاٍم ثشًبهِ سيضي ثشاي ؿْشّبي كـَس.
 -2طَالًي ؿذى فشايٌذ تْيِ طشح ّبي تَػعِ ؿْشي دس كـَس.
 -3كوجَد ّبيي كِ اػٌبد طشح تفليلي ثشاي اجشاي طشح داسًذ.
 -4پَيبيي ؿْش ٍ گزس صهبى تغييشاتي سا دس ؿْشّب ثَجَد هي آٍسد كِ ثبيذ سكذ ٍ ثشاي هؼبئل آى چبسُ اًذيـي ؿَد.
 -5عذم ٍجَد هٌبثع هبلي پبيذاس اص هـكالت اكلي هذيشيت ؿْشي ثَدُ كِ هـبٍس طشح ّبي تَػعِ ؿْشي هي تَاًذ دس
تبهيي هٌبثع هبلي پبيذاس ثب هـخق ًوَدى پتبًؼيل ّبي ؿْش ثِ هذيشيت ؿْشي كوك ًوبيذ.
 -6طشح تفليلي ثبيذ ثشاي اداهِ فشايٌذ اجشاء ،ثشًبهِ پٌج ػبلِ داؿتِ ثبؿذ كِ ايي ضشٍست دس ػطح ؿْشّبي كـَس
هـَْد اػت.
 -7دس تْيِ طشح ّبي تفليلي ٍ ثبالخق دس فشايٌذ تْيِ طشح ّبي تَػعِ ؿْشي ثبسٍيكشد ساّجشدي ،ػِ سكي پبيِ
هطبلعبت «احلبء اهكبًبى ٍ فشكتْب»« ،احلبء تٌگٌبّب ٍ هحذٍديتْب» ٍ «تـخيق سًٍذ ّبي دس جشيبى تَػعِ
ؿْشي» ايجبة هي كٌذ كِ هـبٍس طشح ثشاي پبيؾ سًٍذّب ٍ اعوبل تغييشات الصم ،تذاٍم ثشًبهِ سيضي سا ثشاي ؿْش اص
طشيق ايي پيَػت اًجبم دّذ.
فرايىد فعال سازي پيًست شمارٌ  6قرارداد تيپ  21ؿشح خذهبت دس پٌج گبم هـخق ثب عٌبٍيي« :گام ًخست:
ظرفيتسازي براي عولياتی كردى پيشٌْادّاي طرح تفصيلی،گامدٍم:تذقيق ٍ تکويلاسٌادطرحّايتفصيلی ٍ
رفعهشکالتٍهغايرتّاي طرحّا ،گام سَمً :ظارت بر اجراي برًاهِي پٌج سالِي عوراًی شْر ٍ كوك بِ تذٍيي
برًاهِ در صَرت ًياز (برًاهِ راّبردي-عولياتی تَسعِ شْر ٍ شْرداري) ،گام چْارم :فرايٌذ اجراي طرح تفصيلی ٍ

ًظارت بر آًْا ،گام پٌجن :فرايٌذ تذاٍم برًاهِريسي ٍ طرحريسي ٍ پايش» تذٍيي ٍ ًْبيي گشديذ كِ بِ پيَست ايي
كَستجلؼِ هي ثبؿذ.
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هصَبِ جلسِ ٍ دستَر جلسِ بعذي:

هقشسؿذ كِ دػتَسالعول اجشايي فشايٌذ ّبي هزكَس اص طشف گبسگشٍُ دس جلؼبت آتي اًجبم گيشد ٍ ؿشكت كٌٌذگبى كبسگشٍُ
ًظشات پيـٌْبدي خَد سا دس خلَف دػتَسالعول اجشايي فشايٌذ ّبي هطشح پيَػت ؿوبسُ (ًْ )6بيي ؿذُ دس جلؼِ سا ثشاي
دفتش اسػبل ًوبيٌذ .اداهِ جلؼبت ثشاي تذٍيي دػتَسالعول اجشايي اداهِ يبثذ.

اهضاء اعضاي جلسِ:
دكتر نوذرپور معاون امور شهرداريها
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پیوست شمارهی 6

(پیش نويس پیشنهادی فرايند)

نظارت بر اجرای توسعه و عمران شهر و برنامهی پنجسالهی عمرانی شهر
هقذهِ:
ًظبست ثش اجشاي تَػعِ ٍ عوشاى ؿْش دس قبلت تذاٍم ثشًبهِسيضي ،طشحسيضي ٍ پبيؾ عوليبت اجشايي طشحّبي تَػعِي ؿْشي
ثِ ٍيظُ طشحّبي تفليلي اص طشيق ّوكبسي هـتشک يك ًْبد حشفِاي ؿْشػبصي ريلالح(هٌْذع هـبٍس داساي ستجِثٌذي
ؿْشػبصي) ثِ عٌَاى هؼئَل تذاٍم اهش ثشًبهِسيضي ،طشحسيضي ،پبيؾ ثب ؿْشداسي ثشاي هذتي هعيي حذاقل پٌج ػبل پغ اص
تلَيت طشح ّبي تفليلي كَست هيپزيشد .ايي ّوكبسي يك فعبليت جبسي ،هؼتوش ٍ پَيب دس فشايٌذ ّذايت ٍ كٌتشل ٍ تذقيق
تحَالت كبلجذي ؿْشي ٍ تحققپزيشًوَدى طشحّب هيثبؿذ.
اّذاف:
 -1ايجبد يك ًظبم ّوبٌّگ ٍ كبسآهذ ثشاي ثِ سٍصآٍسيّ ،ذايت ٍ كٌتشل تَػعِي ؿْشي.
 -2تعبهل ػبصًذُ ٍ پَيب ثيي فشايٌذ ثشًبهِ سيضي ،طشح ّبي هلَة ٍ اجشا دس جْت تحقق ٍ اجشايي ًوَدى اّذاف ٍ
ثشًبهِّبي طشحّبي تَػعِي ؿْشي.
فرايٌذ هَرد ًظر گامّاي زير را در بَر دارد:
 -1گام ًخست :ظزفيتساسی بزای عولياتی کزدى پيشٌْادّای طزح تفصيلی:
 -1-1كوك ثِ ايجبد پبيگبُ ػيؼتن اطالعبت هكبًي ()GIS
 -2-1ثِ سٍصسػبًي پبيگبُ ػيؼتن اطالعبت هكبًي ()GIS
ّ -3-1وكبسي ثب هذيشيت ؿْشي دس صهيٌِ آهَصؽ كبدس فٌي ؿْشداسي دس جْت تحققپزيشًوَدى طشح ثِ ٍيظُ دس صهيٌِي
ضَاثط ٍ هقشسات ؿْشػبصي ٍ هعوبسي طشحّب.
 -2گامدٍم:تذليك ٍ تکويلاسٌادطزحّایتفصيلی ٍ رفعهشکالتٍهغایزتّای طزحّا:
 -1-2ثِ ٌّگبمػـبصي ٍ ثِ سٍصسػـبًي طـشح تفليلي ثـِ هٌظَس سفـع كوـجَدّـب ٍ اثْبهـبت ٍ هغبيشتّبي پيـٌْبدّبي طشح
اص جولِ اعوبل هلَثبت كويؼيَى هبدُ پٌج.
 -2-2تكويل اػٌبد طشح تفليلي ٍ ضَاثط سفع هغبيشتّب اص طشيق ثشسػي ًظشات ؿْشًٍذاى.
 -3-2پبػخگَيي ثِ اػتعالمّـبي ؿْشداسي دس هـَاسدي كـِ طشح داساي اثْبم يـب هغبيشت اػت ٍ ّوكبسي دس تكويل هذاسک
ثشاي اسػبل ثِ كويؼيَى هبدُي پٌج ٍ ديگش هشاجع.
 -4-2اسائِ گضاسؽ ٍ سفع اثْبهبت طشح ثشاي ؿَساي اػالهي ؿـْش دس صهيٌِ طشح تَػعِ ؿْشي.
 -3گام سَمً :ظارت بز اجزای بزًاهِی پٌج سالِی عوزاًی شْز ٍ کوك بِ تذٍیي بزًاهِ در صَرت
ًياس (بزًاهِ راّبزدی-عولياتی تَسعِ شْز ٍ شْزداری):
 -1-3ثشًبهِ پٌج ػبلِ عوشاًي ؿْش ثب عٌَاى «برًاهِ راّبردي -عولياتی تَسعِ شْر ٍ شْرداري» طجق (هصَبِ شوارُ

 ...........تاريخ ّ )............يبت هحتشم ٍصيشاى اص طشيق هذيشيت ؿْشي ػطح هحلي ثشاي ؿْش تْيِ هي ؿَد.
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 -2-3دسثشًبهِي پٌج ػبلِي عوشاًي ؿْش (برًاهِ راّبردي -عولياتی تَسعِ شْر ٍ شْرداري) ثِ تفكيك توبهي فعبليتّبي هختلف
ؿْشداسي دس حَصُّبي صيش تذٍيي ٍ ًظارت براجراي آى تَسط هشاٍر صَرت خَاّذ گشفت:
 ؿْشػبصي ٍ هعوبسي
 حول ٍ ًقل ٍ تشافيك ؿْشي
 هحيط صيؼت ٍ خذهبت ؿْشي
 اجتوبعي ،فشٌّگي ٍ ٌّشي
 ايوٌي ٍ هذيشيت ثحشاى
 خذهبت هذيشيت

 -4گام چْارم :فزایٌذ اجزای طزح تفصيلی ٍ ًظارت بز آًْا:
 -1-4كذٍس پشٍاًِي ػبختوبًي ،تفكيك ٍ تذٍيي ضَاثط خبف ٍ هَسدي ثشحؼت ًيبص دس ساثطِ ثب پشٍطُ ّب ٍ فعبليت
ّبي خبف.
 -2-4تذقيق پشٍطُّبي هَضعي ٍ هـَضَعي ؿبهل طـشاحي فـضبّـبي ؿـْشي (، )Action Area Plan
ّوكبسي دس تذٍيي ؿشح خذهبت.
 -3-4اهكبىػٌجي هـقذهبتي پـشٍطُّبي ػشهبيِ گزاسي ثـشاي تـعشيف پـشٍطُّـبي هـبسكتي ػشهبيِگزاسي ٍ تبهيي
هٌبثع دسآهذ پبيذاس ؿْشي.
 -4-4اجشا ٍ پبيؾ هذيشيت دسآهذ ٍ ّضيٌِ ٍ ّوچٌيي اجشاي هٌْذػي اسصؽ دس پشٍطُّب جْت كبّؾ ّضيٌِّب
 -5-4ثشًبهِسيضي ثشاي جزة ٍ حوبيت ػشهبيِي خبسجي ٍ داخلي ٍ هـبسكت ثب آًْب ثشاي تأهيي دسآهذ پبيذاس
 -6-4پيـٌْبد اكالحًظبم تعييي عَاسمػبختوبًي ٍ تعييي عَاسم ثشاي هٌطقيكشدى ضشايت
 -5گام پٌجن :فزایٌذ تذاٍم بزًاهِریشی ٍ طزحریشی ٍ پایش:
 -1-5تذٍيي گـضاسؽّبي ؿؾ هـبِّ اص عولـكشد ّوـكبسي هــبٍس ثـب ؿـْشداسي دس جْت
آػيتؿٌبػي اص سًٍذ اجـشاي طشحّب.
 -2-5ثبصًگشي ٍ اكالح ثشًبهِسيضي ٍ طشحسيضي ؿْشي هٌتج اص ثبصخَسد فشايٌذ ثبصثيٌي يب اجشا.
 -6گام ششن :دستَرالعول اجزایی پيَست شوارُ ( )6در راستای اجزای پٌج گام فزایٌذی فَق الذکز،
بِ پيَست آٍردُ هی شَد.
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