دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران
کمیته امنیتی و حقوقی

بسمه تعالی
محل برگزاری جلسه:
سازمان نوسازی شهر تهران

حاضرین

سومین جلسه کمیته امنیتی و حقوقی ستاد باز آفرینی پایدار کالنشهر تهران

تاریخ جلسه95/4/2 :
زمان جلسه8:00 – 10:00 :

اکبر همدانی -معاون امنیتی انتظامی استاندار تهران ،عباد اله فتح الهی -مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران ،علی اکبر انجمنی -شهردار منطقه ،15
محمدصادق سعادتیان -مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان تهران ،یوسفی -معاون سازمان اطالعات استان تهران ،پرویز یعقوبی -معاون عملیات فرماندهی نیروی
انتظامی تهران بزرگ ،معاون پدافند غیرعامل استان تهران ،نماینده قرارگاه ثارا ، ..سلطانی -معاون شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل ،آیدین رزقی -مشاور
مدیرعامل و مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی ،مجید پاکساز -معاون نوسازی مردمی سازمان نوسازی  ،محمدرضا کرمی -معاون فنی سازمان نوسازی ،محمد حیدری-
مدیر بازرسی سازمان نوسازی ،غزاله گودرزی -دبیرخانه ستاد بازآفرینی ،امیرعباس شفیع زاده -دبیر کمیته

شرح جلسه :سومین جلسه کمیته امنیتی و حقوقی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کالنشهر تهران روز چهارشنبه مورخ  95/4/2ساعت  8:00الی  10:00در سالن
جلسات سازمان نوسازی با تالوت آیاتی از قران کریم آغاز شد.
مصوبات:
ردیف

موضوع مصوبه

اقدام کننده

1

مقرر گردید جلسه ای در اداره ثبت جنوب شرق با حضور شهردار منطقه ،15مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان تهران و
نمایندگان سازمان نوسازی جهت تعیین تکلیف اجرایی موارد زیر برگزار گردد:
 تشکیل کمیته ویژه تعیین تکلیف امالک مشاعی و تدوین ساز و کار اجرایی مستمر در جهت تسهیل و تسریع در صدورسند ذیل هیات قانون تعیین تکلیف اراضی و امالک فاقد سند با اولویت  160پرونده تشکیل شده
 -تدوین ساز و کار اجرایی اسناد امالک محدوده مسعودیه (حدود  400مورد)

دبیر کمیته

2

مقرر گردید جلسه ای با حضور سرهنگ یعقوبی (نیروی انتظامی و در صورت صالحدید متولیان مربوطه) ،دبیران شورایاری
محالت ،شهردار منطقه  ،15سپاه ثارا( ...ع) ،سپاه محمد رسول ا( ...ص) ،شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل و ...در محل
شهرداری تهران با محوریت اجرای موضوعات زیر برگزار گردد:
 تهیه برنامه عملیاتی جهت ارتقاء امنیت محالت فرسوده (از طریق گشت زنی و )... برنامه ریزی جهت احداث کالنتری ویژه محالت اتابک و شهید مینابی (تامین زمین ازطریق شهرداری منطقه )15 استقرار کیوسک های نیروی انتظامی محالت فرسوده جابجایی صنوف مزاحم در منطقه -برنامه های تبلیغی و ترویجی

دبیر کمیته

3

درخصوص انتقال اوراقچی ها مقرر گردید اطالع رسانی و اقدامات ایجابی اولیه توسط شهرداری منطقه  15و شرکت
ساماندهی صنایع و مشاغل بعمل آید و در مراحل بعد درصورت نیاز نیروی انتظامی وارد عمل شود.

دبیر کمیته

4

مقرر شد از دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان جهت حضور در جلسات بعدی دعوت بعمل آید.

دبیر کمیته

5

جناب آقای شفیع زاده به عنوان دبیر کمیته انتخاب و معرفی گردیدند.

