دبیرخاوٍ ستاد بازآفریىی پایدار کالوشهر تهران
کمیتٍ امىیتی ي حقًقی

ثسوِ تؼبلی
محل برگساری جلسٍ:
سازمان وًسازی شهر تهران

حاضریه

ايلیه جلسٍ کمیتٍ امىیتی ي حقًقی ستاد باز آفریىی پایدار کالوشهر تهران

تاریخ جلسٍ94/9/1 :
زمان جلسٍ9:37 – 0:37 :

صفشػلی ثشاتلَ -هؼبٍى اهٌیتی اًتظبهی استبًذاس تْشاى ،ػجبد الِ فتح الْی -هذیش ػبهل سبصهبى ًَسبصی شْش تْشاى ،آیذیي سصقی -هشبٍس هذیشػبهل ٍ هذیش دثیشخبًِ ستبد ثبصآفشیٌی،
هسؼَد ستبیشی -هؼبٍى سئیس کل دادگستشی استبى تْشاى ،یَسفی -هؼبٍى سبصهبى اطالػبت استبى تْشاى ،پشٍیض یؼقَثی -هؼبٍى ػولیبت فشهبًذّی ًیشٍی اًتظبهی تْشاى ثضسگ،
فشصاد َّشیبس پبسسیبى -هذیشػبهل سبصهبى سفبُ،خذهبت ٍ هشبسکتْبی اجتوبػی شْشداسی تْشاى ،ػجبس هیشائی -هؼبٍى ثشًبهِ سیضی ٍ تَسؼِ یگبى حفبظت شْشداسی تْشاى ،هحوذ
صبدقی -هؼبٍى اداسُ کل حقَقی شْشداسی تْشاى ،هْشداد کجیشی طبهِ -هؼبٍى اداسُ کل تذٍیي ضَاثط ًظبست ٍ صذٍس پشٍاًِ شْشداسی تْشاى ،پژهبى اهلل ٍسدیضادُ -هؼبٍى ّوبٌّگی
ٍ ثشًبهِ سیضی سبصهبى ًَسبصی ،هجیذ پبکسبص -هؼبٍى ًَسبصی هشدهی سبصهبى ًَسبصی  ،هحوذسضب کشهی -هؼبٍى فٌی سبصهبى ًَسبصی ،اسوبػیل ثذسیبى -هؼبٍى هبلی ٍ اقتصبدشْشی
سبصهبى ًَسبصی،سضب آصادی اقذم -هشبٍس ٍ هذیش حَصُ هذیش ػبهل سبصهبى ًَسبصی ،حویذسضب هیشصاػلی -هذیش حشاست سبصهبى ًَسبصی ،هحوذ حیذسی ،هذیش ثبصسسی سبصهبى
ًَسبصی ،سیذ ایوبى هَسَی -هذیش حقَقی سبصهبى ًَسبصی ،هْذی خذاپشست -هذیش سٍاثط ػوَهی سبصهبى ًَسبصی

شرح جلسٍ :اٍلیي جلسِ کویتِ اهٌیتی ٍ حقَقی ستبد ثبصآفشیٌی شْشی پبیذاس کالًشْش تْشاى سٍص یکشٌجِ هَسخ  99/9/1سبػت  03:0الی  93:0دس سبلي جلسبت سبصهبى
ًَسبصی ثب تالٍت آیبتی اص قشاى کشین آغبص گشدیذ .دس اثتذای جلسِ آقبی هٌْذس فتح اللْی هذیش ػبهل سبصهبى ًَسبصی ضوي خیش هقذم ثِ هذػَیي ٍ ششکت کٌٌذگبىّ ،ذف اص
تشکیل ایي کویتِ سا ثشًبهِ سیضی ثِ هٌظَس ثسیج هٌبثغ ٍ پتبًسیل ّبی دستگبّْبی هذیشیت شْشی ٍ کلیِ دستگبّْبی ریشثط ثِ جْت ّن افضایی اقذاهبت ٍ تحقق هذیشیت
یکپبسچِ ثب ّذف ثبص آفشیٌی پبیذاس هحذٍدُ ّب ٍ هحلِ ّبی ّذف ػٌَاى ًوَدُ ٍ خبطشًشبى کشد کِ ًَسبصی ثبفت ّبی فشسَدُ یک اهش فشاثخشی است ٍ هجوَػِ ای اص دستگبُ
ّبی هختلف حبکویتی اػن اص شْشداسی ّب (ثِ ػٌَاى هذیشیت هحلی) ٍ ًْبدّبی دٍلتی دس اًجبم ایي هأهَسیت هسئَلیت داسًذ .هذیشػبهل سبصهبى ًَسبصی شْش تْشاى ثب اشبسُ ثِ
تصَیت سٌذ هلی ساّجشدی احیبء ،ثْسبصیًَ ،سبصی ٍ تَاًوٌذسبصی ثبفت ّبی فشسَدُ ٍ ًبکبسآهذ شْشی دس ّیئت دٍلت یبدآٍس شذ 3ستبد ثبصآفشیٌی شْشی پبیذاس کالًشْش تْشاى
ثِ جْت ّوسَیی ثب ستبد هلی ًَسبصی ثب سیبست شْشداس تْشاى تشکیل شذُ ٍ دثیشخبًِ ایي ستبد دس سبصهبى ًَسبصی شْش تْشاى هستقش هی ثبشذ.
فتح اللْی دس اداهِ جلسِ ضوي اسائِ گضاسشی جبهغ اص ٍضؼیت ثبفت ّبی فشسَدُ ًٍبپبیذاس دس شْش تْشاى ثِ هشٍس سٍیکشدّب ٍ تجبسة ًَسبصی دس سبل ّبی گزشتِ ٍ چبلش ّبی
پیش سٍ دس اهش ًَسبصی ثبفت ّبی فشسَدُ پشداخت.
دس اداهِ جٌبة آقبی ثشاتلَ هؼبٍى اهٌیتی اًتظبهی استبًذاسی تْشاى ٍ سییس کویتِ اهٌیتی ٍ حقَقی ستبد ثبصآفشیٌی پبیذاس کالًشْش تْشاى ًیض ثب اشبسُ ثِ حشکت خَة دس تشکیل
ٍ ساُ اًذاصی ستبد هلی ثبصآفشیٌی تصشیح کشد 3ثب تَجِ ثِ ایٌکِ کبس دس ثبفتْبی فشسَدُ اص جٌس اسائِ خذهت ثِ اقشبس آسیت پزیش ٍ هحشٍم جبهؼِ هی ثبشذ ،ثبیستی فبسؽ اص
هَقؼیت ٍ جبیگبّْبی اداسی ٍ سیبسی ثب استقجبل هَاجِ شَد ٍ ّشکسی کِ تَاًبئی کوک دس ایي صهیٌِ سا داسد ثبیذ ثب توبم تَاى ٍاسد هیذاى ػولیبت شَد تب ثب کوک ٍ ّوکبسی
یکذیگش ثتَاًین کبس هٌسجن ٍ خَثی اًجبم دّین.
دس اداهِ دیگش اػضبء حبضش دس جلسِ ضوي اػالم آهبدگی سبصهبى ًٍْبدّبی خَد دس جْت اجشایی شذى اّذاف کویتِ ثِ اسائِ ًقطِ ًظشات خَد پشداختٌذ.
مصًبات:
ردیف

مًضًع مصًبٍ

اقدام کىىدٌ

1

هقشس شذ جلسبت کویتِ ثِ صَست هٌظن ٍ ّش دٍ ّفتِ یکجبس ساس سبػت  03:0سٍصّبی یکشٌجِ ثشگضاس شَد.

دثیش کویتِ

2

هقشس شذ ثشای جلسبت آتی اص فشهبًذاس تْشاى ،هذیشکل پذافٌذ غیشػبهل استبى تْشاى ٍ هذیشکل ثجت اسٌبد ٍ اهالک استبى تْشاى ًیض دػَت
ثؼول آیذ.

دثیش کویتِ

3

هقشس شذ کبسگشٍّی تحت ػٌَاى کبسگشٍُ حقَقی ثب ػضَیت ًوبیٌذگبى دادگستشی استبى تْشاى ،اداسُ کل حقَقی شْشداسی تْشاى ٍ ٍاحذ
حقَقی سبصهبى ًَسبصی ثِ هٌظَس ثشسسی ،ثبصًگشی ٍ تذقیق آئیي ًبهِ ًحَُ فؼبلیت ستبد استبًی ثبصآفشیٌی ٍ ّوچٌیي تْیِ پیش ًَیس
آئیي ًبهِ ًحَُ فؼبلیت ستبد ثبصآفشیٌی شْش تْشاى تشکیل ٍ ًتبج دس جلسِ آتی اسائِ شَد.

ٍاحذ حقَقی سبصهبى
ًَسبصی

4

هقشس شذ کبسگشٍُ هَضَع سدیف  :اّن اقذاهبت قبثل پیگیشی دس کویتِ سا احصب ٍ ثشای ثشسسی ٍ اٍلَیت ثٌذی دس جلسِ آتی کویتِ اسائِ
ًوبیذ.

ٍاحذ حقَقی سبصهبى
ًَسبصی

5

ػلیشغن ّوکبسی ٍ هسبػذت اداسُ کل ثجت اسٌبد ٍ اهالک ،صذٍس اسٌبد هبلکیت ثشخی اص اهالک ًَسبصی شذُ ٍاقغ دس ثبفتْبی فشسَدُ ثِ
ػلت ػذم پبسخگَئی ضَاثط ٍ هقشسات جبسی ثجت ،ثب هشکالت ٍ تبخیشاتی هَاجِ شذُ کِ هقشس گشدیذ ایٌگًَِ هَاسد دس جلسِ کویتِ
هطشح ٍ ثب حضَس هذیشکل هحتشم ثجت اسٌبد ٍ اهالک تصوین گیشی شَد.

ٍاحذ اهالک
سبصهبى ًَسبصی

