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

تسوِ تؼالی
مصًبات جلسٍ کمیتٍ خدمات ي زیر ساخت ستاد بازآفریىی شُری پایدار کالوشُر تُران
عىًان جلسٍ :جلسٍ کمیتٍ خدمات زیر ساخت ستاد بارآفریىی پایدار کالوشُر تُران
محل جلسٍ :ساله جلسات شُرداری مىطقٍ  11تُران

تاریخ جلسٍ99/9/1 :
ساعت شريع11 :

رئیس جلسٍ :معاين َماَىگی امًر عمراوی استاودار تُران

ساعت پایان11 :

دبیر جلسٍ :معاين فىی سازمان وًسازی شُر تُران

حاضریه  :حسي وزیوی -هؼاٍى ّواٌّگی اهَر ػوزاًی استاًذار ،ػثاد الِ فتح الْی -هذیز ػاهل ساسهاى ًَساسی شْز تْزاى ،ػلیزضا جاٍیذ -هؼاٍى فٌی ٍ ػوزاًی شْزداری تْزاى هحوذرضا
وزهی -هؼاٍى فٌی ساسهاى ًَساسی ،سیذ هزتضی سلین آتادی -هذیز ول فٌی استاًذاری ،هحوذ پزٍرش -هذیز ػاهل شزوت آب ٍ فاضالب ،احوذ هزیاًجی  -شزوت گاس ،رجثؼلی خسزٍ اتادی-
رئیس ساسهاى هیزاث فزٌّگی ،غالهزضا جْاى -هؼاٍى اهالن ادارُ ول ثثت اسٌاد ٍ اهالن  ،هحوذ شیزی-هذیز ول ّواٌّگی فٌی ٍ ػوزاًی هٌاعك  ،ػثاسؼلی هؼش سادُ -هؼاٍى هٌْذسی ٍ تَسؼِ
شزوت فاضالبً ،صزالِ آتادیاى -شْزدار هٌغمِ  ،11سیذ حسي جاهؼی -هؼاٍى هذیز ول عزح ٍ هٌْذسی شزوت هخاتزات ،هحوذ حیذرسادُ ػظیوی -ادارُ ول هخاتزات هٌغمِ  ،3سؼیذ
هیزجاًی -هؼاٍى تزًاهِ ریشی هخاتزات ،سیذ اتَالفضل هیز اسذالِ ّشاٍُ-ریس ادارُ ػوزاى ٍ تْساسی شْزی تْزاى ،تْشاد هىزی -هذیز دفتز فٌی داًشگاُ ػلَم پششىی تْزاى ،هجیذ اهجذی-هذیز
فٌی ساسهاى هذیزیت تحزاى ،فزشاد هزحوتی -هذر هٌغمِ تزق فاراتی ،حویذ جَاًی-هشاٍر هذیز ػاهل ساسهاى ًَساسی،آیذیي رسلی -هشاٍر هذیز ػاهل ساسهاى ،هحوذ شوس آتادی-هؼاٍى
شْزساسی شْزداری م ،11ایواى درٍدی-هؼاٍى تزًاهِ ریشی شْزداری م  ،11سجاد سارع صفت-هؼاٍى تزافیه شْزداری م  ،11ػلی اسواػیل سادُ-هذیز رٍاتظ ػوَهی شْزداری م  ،11هحوذ ػلی
شاُ حسیٌی -هؼاٍى فٌی ٍ ػوزاًی شْزداری م  ،11فاعوِ سلغاًی -هؼاٍى تزًاهِ ریشی ،واهزاى فاخزی -هذیز اهالن ساسهاى ًَساسی -هْذی خذا پزست -هذیز رٍاتظ ػوَهی ساسهاى ًَساسی

غایبیه:
ردیف

شرح مصًبات جلسٍ

اقدام کىىدٌ

1

شْزداری هٌغمِ  11تا شزوت تَسیغ تزق تْزاى تشري جلسِ هشتزوی در خصَص هَارد هغزٍحِ در جلسِ اس جولِ رفغ هشىل تیز
تزق ّای هؼارض ٍ ّوچٌیي رٍشٌایی هؼاتز  ،تشىیل ٍ ًتیجِ ٍ راّىارّای ػولیاتی ٍ اجزایی هَرد تزرسی لزار دادُ ٍ ًتیجِ جلسِ
هذوَر را تِ وویتِ ارائِ ًوایذ.

شزوت تَسیغ تزق ٍ شْزداری
هٌغمِ11

2

شْزداری هٌغمِ  11در خصَص تْاتز ّشیٌِ ّای صذٍر هجَس حفاری ّای السم تا ّشیٌِ ّای تاهیي سیزساخت هَرد ًیاس هحذٍدُ
تافت فزسَدُ تَسظ شزوت ّای خذهاتی ّوىاری السم تؼول آٍرًذ.

شْزداری هٌغمِ
ساسهاًْا ٍ دستگاّای خذهاتی

3

تا هشاروت ادارُ ول هیزاث فزٌّگی ٍ شْزداری هٌغمِ 11تِ هٌظَر تْساسی جذارُ ٍ هزهت چْارسَق ٍ تاسار تاریخی ًایة آلا عزح
الذام سِ جاًثِ تا هشاروت وسثِ ٍ شْزداری ٍ هیزاث فزٌّگی تْیِ ٍ تا هحَریت هٌغمِ ػولیاتی گزدد.

ساسهاى هیزاث فزٌّگی
شْزداری هٌغمِ 11

4

در خصَص حذف یا تخفیف ّشی ٌِ خزیذ ٍ ًصة اًشؼاتات در هحذٍدُ تافت فزسَدُ  ،پیشٌْاد ٍ عزحی آهادُ ٍ تا تصَیة در وویتِ
تِ ستاد تاسآفزیٌی والًشْز تْزاى ارسال ٍ پیگیزی ّای السم صَرت پذیزد.

ساسهاى ًَساسی شْز تْزاى

5

ًا ّواٌّگی ٍ اختالفات احتوالی تیي دستگاّْا ٍ ساسهاًْای دٍلتی ٍ شْزداری ّا اس عزیك وویتِ ٍ استاًذاری هغزح ٍ حل ٍ فصل
گزدد.

ولیِ اػضاء

6

در خصَص تاهیي آب غیز شزب فضاّای سثش هٌغمِ  ،11جلسِ ای تا شزوت آب ٍ فاضالب ٍ شزوت فاضالب تْزاى اس عزیك خزیذ
پساب تصفیِ شذُ فاضالب تشىیل ٍ ًتیجِ تِ وویتِ اػالم گزدد.

هؼاًٍت ّواٌّگی اهَر ػوزاًی
استاًذاری ،شزوت آب ٍ
فاضالب ،شزوت فاضالب تْزاى

7

در خصَص تىویل شثىِ فاضالب شْزی در هٌغمِ  ،11شزوت فاضالب تْزاى الذاهات اجزایی خَد را تسزیغ ًوَدُ ٍ تزًاهِ سهاى
تٌذی اتوام آى را اػالم ًوایذ

شزوت آب ٍ فاضالب استاى
تْزاى

8

تا تَجِ تِ فزسَدگی هذارس سغح هٌاعك دارای تافت در یه جلسِ اس هذیز ػاهل ساسهاى ًَساسی هذارس جْت ارائِ تزًاهِ دػَت تِ
ػول آیذ.

دتیز وویتِ

9

شْزداری هٌغمِ ّوىاری السم در خصَص صذٍر هجَس هَرد درخَاست شزوت گاس استاى تْزاى در هماٍم ساسی ایستگاُ ّای تملیل
فشار گاس ٍ حفاری هسیز خغَط را داشتِ تاشٌذ.

شْزداری هٌغمِ 11

11

تا تَجِ تِ درخَاست ً صة تاسیسات ٍ تجْیشات فٌی شزوت هخاتزات استاى تْزاى ٍ جایگشیٌی تا تجْیشات فزسَدُ لذیوی ،جلسِ ای
تا ادارُ ول ّواٌّگی فٌی ٍ ػوزاًی هٌاعك ٍ ساسهاًْا ٍ ادارُ ول خذهات شْزی شْزداری تْزاى تزگشار ٍ ًسثت تِ ارائِ راّىار
اجزایی الذام گزدد.

11

دستَر جلسِ آتی وویتِ خذهات ٍ سیز ساخت :
 -ارائِ گشارش هشىالت رًٍذ ًَساسی تافت ّای فزسَدُ هٌغمِ ٍ 12تزرسی آى

شزوت هخاتزات تْزاى ،ادارُ ول
ّواٌّگی فٌی ٍ ػوزاًی ،ادارُ
ول خذهات شْزی

ولیِ اػضاء

