آیین نامه اجرایی کمیته خدمات و زیر ساخت
ستاد باز آفرینی پایدار کالنشهر تهران
مقدمه:
در راستای تحقق سند ملی رابری ی ااءیابه ازیانیهازسیانی ا تزاااندسیانی اا ی
 0687/00977بی مزرخ  3191/70/70ا در جزی

سیزد ا اااارممید ریز ی ایا ریاار

اج ایی ریدم مدیاد تر ی  0میاد  0مییء اامیا احیز یا ءی سیتاد

اسییتاا اییانم ین یایییدار محییداد بییا ا محلییا بییای بیید ا اامییا بییای ااءییابه ازیییانی ا ازسییانی رییز ی ه کمیتههه
خدمات و زیر ساخت ایا ان ایی ییه ایا ارت یار "ااءتیا " اامءید می ریزد ذیی سیتاد ایانم ین ریز ی یاییدار
االاشز تز ام تشکء ا میء ااما ا احز یا ء ای ااءتا اا ر ح نی م زب گ دید .

ماده یک :اهداف کمیته
هدف اصلی:
تیامء ا ازرییزد اءدی اسیتااداردبای میییک ه سی ااا یییابای ایزم ه رییدماش رییز ی ا نیی سییار بییا ی رییز ی
محداد با ا محالش بد در سطح مءااگء رز تز ام
سایر اهداف عبارتند از :
-

اکارگء ی تیزءالش ا امکاااش النم ان ط ییق بایابنگ ایء ا شی ای ای تیامء ریدماش ا نیی سیار در جزی
تحقق مداد سند مل رابر دی ستاد اان م ین یایدار

 ایءج منااع ا یتاایء بای دستگابزای ذی مدر در ایند تامء ردماش ا نی سار-

ازم ا دم دغدغا ااءاب ازسانی اازیانی در جز تحقق ابدا یءش اءن رد

 -یءش گء ی ا یءش اگ ی ان اان تز ءد محداد با ا محلا بای ااایامام رز ی
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با

ماده دوم  :اعضاء کمیته
(رئءه ااءتا)

 -3میاام باابنگ امزر ا اا استاادار

(داء ااءتا)

 -0میاام ن سانمام ازسانی رز تز ام
 -1میااا ردماش رز ی رز داری تز ام
 -0میااا

ن ا ا اا رز داری تز ام

 -5ااایند رئءه رزرای اسالم رز تز ام
 -8مدی ا را ا رز سانی استام تز ام
 -0مدی ا

ن استااداری تز ام

 -6مدی ام تزنیع اء ای ا ق تز ام ازرگ
 -9مدی ام ر ا مب ا اضالب استام تز ام
 -37مدی ام ر ا

اضالب تز ام

 -33مدی ام ر ا گان استام تز ام
 -30رئءه سانمام مدی ی اح ام رز تز ام
 -31ااایند انارش ازدار
 -30مدی ا م اا اش استام تز ام
 -35رئءه سانمام مء اث بنگ استام تز ام
 -38مدی ا ثر اسناد امالک استام تز ام
 -30رئءه سانمام ایءج سانادگ استام تز ام
تبصره یک  :در غءیاب رئیءه ااءتیا تیامء ریدماش ا نیی سیار ریاسی ااءتیا ایزید میدی ای

نی اسیتااداری

تز ام م اارد
تبصههره دو  :داء رااییا ااءتییا در میااای

نی سییانمام ازسییانی رییز تزی ام اییا سییارتار سییانماا میییء تشییکء می

گ دد.
تبصره سه  :ااءتا انا ای ضی ارش ا اییو میزرد ان اااینیدگام ابیا مح هسیانماازای غءی دا ت (سیا بیا) ا سیای
دستگابزا ا ای ر ا در جلیاش د زش اا ا رزابد مارد
ماده سه :وظایف کمیته
 .1ارائا ا ااما الءات تزسیا س ااا با ی ردمات ا نی سار در محداد بای بد
 .2ا رس اا زی بای اج ای در امزر نی انای ا تامء ردماش در محدادبای بد
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 .3ااجام ا رس بای النم جز رنار اارزدبا امحدادی بای تزسیا ا ااءاب
 .4ا رس ا اا زی اندی ا ااما بای قاا اج ای ازتا مدشه مءام مدش ا الند مدش
 .5یءگء ی ه اظارش ا رابر ی سان ااار بای ا ااما با ی اج ای
 .6ااجام باابنگ اا سانماازا ا ارگاازای متز ا ذی مدر در جز اکارگء ی امکاااش ا ظ ء بای مزجزد

ماده چهارم :چگونگی و نحوه تشکیل جلسات کمیته
 .7جلیاش ااءتا ا یزرش ماباایا ا ایا اییزر ا یع ا ییا رسیاء یءیدا رزابید ای د .در زیزرش اءیان ایا رای گءی یه
ت اءااش ات اذ رد اا رای مزا ق ا ع ایالا یک ا یاب ااض در جلیا میتر م اارد.
 .8تشکء جلیاش اا د یزش داءی ااءتیا رزابید ایزده ضیان ءا ا ییاب ااءتیا اءیز می تزاانید انیا ای ضی ارش دررزاسی
تشکء جلیا ان ط یق داء ااءتا اقدام ااایند.
 .9داء ااءتا اداق  1ران قری ان تشیکء بی جلییا ه م اتیو را ایا بای ا دسیتزر جلییا ا نمیام تشیکء ایا اطیال
ا یاب رزابد رسااءد.
 .11الءییا ززرتجلیییاش در ب ی جلیییا تزسییت داء ی ااءتییا رییدماش انی سییار تییدای ا اییا امیییاب ایش یام یییه ان 06
سا

اا الءا ا یاب ا ازادبای ذی ات ارسال رزابد رد.

ماده پنج :
ای میء ااما در ینج ماد ا سا تر ی در تیاری  90/70/39ایا ت یزیو ااءتیا تیامء ریدماش ا نیی سیار رسیءد ا ان
باام تاری النم االج م اارد.
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