دبیر خاوٍ کمیتٍ خدمات ي زیر ساخت
ستاد بازآفریىی شُری پایدار کالوشُر تُران

ثسوِ تؼبلی
مصًبات جلسٍ کمیتٍ خدمات ي زیر ساخت ستاد بازآفریىی شُری پایدار کالوشُر تُران
تاریخ جلسٍ49/8/01 :

عىًان جلسٍ :کمیتٍ خدمات زیر ساخت ستاد بارآفریىی پایدار کالوشُر تُران

ساعت شريع01 :

محل جلسٍ :ساله جلسات سازمان وًسازی شُرداری
رئیس جلسٍ :معاين َماَىگی امًر عمراوی استاودار تُران

ساعت پایان01 :

دبیر جلسٍ :معاين فىی سازمان وًسازی شُر تُران
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غایبیه:
ردیف

شرح مصًبات جلسٍ

اقدام کىىدٌ

5

همزر ضذ ضْزداری هٌطمِ  55ثب ضزوت تَسیغ ثزق تْزاى ثشري جلسِ هطتزوی در خصَظ هَارد هطزٍحِ در جلسِ اس جولِ رفغ هطىل
تیز ثزق ّبی هؼبرض ٍ ّوچٌیي رٍضٌبیی هؼبثز ٍ اًطؼبثبت ثبلیوبًذُ تطىیل ٍ ًتیجِ ٍ راّىبرّبی ػولیبتی ٍ اجزایی هَرد ثزرسی لزار دادُ
ٍ ًتیجِ جلسِ هذوَر را ثِ وویت ارائِ ًوبیذ.

ضزوت تَسیغ ثزق ٍ
ضْزداری هٌطمِ55

2

همزر ضذ ضزوت هخبثزات تب جلسِ آیٌذُ جْت تمَیت ،تبهیي ٍ ارتمبء ضجىِ ایٌتزًت هحالت هٌطمِ  55خصَصب هحلِ اتبثه (هحذٍدُ
پیَست)  ،ثزًبهِ اجزایی خَد را ارائِ ًوبیذ.

ضزوت هخبثزات

3

همزر ضذ ضْزداری هٌطمِ  55در خصَظ صذٍر هجَس حفبری ّبی السم جْت ػولیبت اجزایی تمَیت ضجىِ هٌطمِ ثب ضزوت هخبثزات
ّوىبری السم را ثؼول آٍرد

ضْزداری هٌطمِ 55

4

همزر ضذ ضزوت هخبثزات ثزرسی السم ٍ راهکارهای عملی در خصوص رفع معارض ساختمان مخابرات الغذیر با
عرشه پل امام علی به خاوران را تب ّفتِ آیٌذُ اًجبم ٍ ًتیجِ را تب جلسِ آتی گشارش ًوبیذ.

ضزوت هخبثزات

5

در خصَظ پیطٌْبد ارائِ تخفیفبت خذهبت هٌْذسی تَسط سبسهبى ًظبم هٌْذسی همزر ضذ پس اس تطىیل ّیئت رئیسِ ٍ استمزار رئیس
جذیذ سبسهبى ًظبم هٌْذسی یه جلسِ خبظ ثب هَضَع یبد ضذُ ثزگشار گزدد.

ولیِ اػضبء

6

در خصَظ هطىالت ثب ثجت اسٌبد ٍ اهالن تْزاى همزر ضذ هطىالت اسٌبد هطبػی ثِ ثجت اسٌبد اػالم ضَد ٍ ادارُ ول ًیش ًسجت ثِ ارائِ
ثزًبهِ رفغ هطىالت هَجَد الذام ًوبیذ.

ادارُ ثجت اسٌبد ٍ
اهالن تْزاى

7

ثب تَجِ ثِ تْیِ ثستِ تطَیمی تَسط ضْزداری تْزاى ٍیژُ هبلىیي ٍ سزهبیِ گذاراى در ثبفتْبی فزسَدُ ،همزر گزدیذ جْت تذٍیي ثستِ
ٍیژُ تطَیمی سبیز ًْبدّب (آة ٍ ثزق ٍ گبس ٍ  )...جلسِ ای ثب حضَر ثبالتزیي ردُ اجزایی دستگبُ ّبی فؼبل هزثَطِ ثزگشار ٍ پس اس تؼییي
تطَیك ّبی السم ،ثِ ًحَ همتضی ثِ سبوٌیي ثبفتْبی فزسَدُ اطالع رسبًی گزدد.

ولیِ اػضبء

8

در هَرد پیطٌْبد هٌطمِ 55در خصَظ هطوَل ضذى تسْیالت ثستِ تطَیمی ثزای گذرّبی  6هتزی وِ ػوذُ گذرّبی هٌطمِ را ضبهل
هی ضَد همزر ضذ ثب تَجِ ثِ ًظز هثجت وویتِ ،آلبی هٌْذس جبٍیذ در وویسیَى هبدُ  5هَضَع را پیگیزی ٍ ثِ تصَیت ثزسذ.

آلبی هٌْذس جبٍیذ

9

همزر ضذ ثب تَجِ ثِ ووجَد سزاًِ آهَسضی اس هذیز ول هحتزم آهَسش ٍ پزٍرش استبى تْزاى در یىی اس جلسبت آیٌذُ دػَت ثِ ػول آیذ.

دثیز جلسِ

51

همزر ضذ در خصَظ ووجَد فضبّبی درهبًی ثب تَجِ ثِ هطىالت هَجَد در ٍسارت ثْذاضت ٍ درهبى هذاوزات السم ثب ثخص خصَصی جْت
هطبروت در احذاث فضبّبی درهبًی تَسط ضْزداری هٌطمِ  55صَرت پذیزد.

ضْزداری هٌطمِ 55

55

همزر ضذ در خصَظ تىویل ضجىِ فبضالة ضْزی در هٌطمِ  ،گشارضی اس رًٍذ پیطزفت ٍ تىویل طزح تَسط ضزوت آة ٍ فبضالة استبى
تْزاى ارائِ گزدد.

ضزوت آة ٍ فبضالة
استبى تْزاى

52

دستَر جلسِ آتی وویتِ خذهبت ٍ سیز سبخت :
 -ارائِ گشارش هطىالت رًٍذ ًَسبسی ثبفت ّبی فزسَدُ هٌطمِ ٍ 55ثزرسی آى

ولیِ اػضبء

