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بسمه تعالی
اولین جلسه کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد باز آفرینی پایدار کالنشهر تهران

تاریخ جلسه41/44/41 :
زمان جلسه43:51 –43:51 :

میثم امرودی -معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران ،مرتضی طالئی -نائب رئیس شورای اسالمی شهر تهران ،عباد اله فتح الهی -مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران،
آیدین رزقی -مشاور مدیرعامل و مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی ،سیاوش شهریور -مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران ،احسان کاوه -مدیر شبکه سیمای استانی
تهران ،سعید معدن کن -مدیر شبکه رادیوئی تهران ،سرهنگ علیرضا آب روشن -جانشین معاون اجتماعی فاتب ،اکبر کاظم زاده -مشاور شهردار تهران ،محمد کاویانی -معاون
فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران ،هادی جباری -مع اون اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران ،عبدالرحمان وجودی -مشاور مدیرکل بهزیستی استان تهران ،رضا
رحمانی -مدیر امور مهندسی اداره کل کمیته امداد استان تهران ،سمانه زمانی -مدیرکل سالمت شهرداری تهران ،ابوالفضل رفیع -مدیرکل آموزش شهروندی شهرداری تهران ،سید
مرتضی موسوی -رئیس دبیرخانه مرکزی ستاد مدیریت محالت ،پژمان اهلل وردیزاده -معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی ،مجید پاکساز -معاون نوسازی مردمی سازمان
نوسازی ،حمیدرضا میرزاعلی -مدیر حراست سازمان نوسازی ،مهدی خداپرست -مدیر روابط عمومی سازمان نوسازی ،آقای ابوالفضل طیبی -دبیر کمیته

شرح جلسه :اولین جلسه کمیته اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی شهری پایدار کالنشهر تهران روز چهارشنبه مورخ  41/44/41از ساعت  43:51در سالن جلسات سازمان
نوسازی با تالوت آیاتی از قران کریم آغاز گردید .در ابتدای جلسه آقای مهندس فتح اللهی مدیر عامل سازمان نوسازی ضمن خیر مقدم به مدعوین و شرکت کنندگان ،هدف از
تشکیل این کمیته را برنامه ریزی به منظور بسیج منابع و پتانسیل های دستگاههای مدیریت شهری و کلیه دستگاههای ذیربط به جهت هم افزایی اقدامات و تحقق مدیریت
یکپارچه با هدف باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف عنوان نموده و خاطرنشان کرد که نوسازی بافت های فرسوده یک امر فرابخشی است و مجموعه ای از دستگاه
های مختلف حاکمیتی اعم از شهرداری ها (به عنوان مدیریت محلی) و نهادهای دولتی در انجام این مأموریت مسئولیت دارند .مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به
تصویب سند ملی راهبردی احیاء ،بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در هیئت دولت یادآور شد :ستاد بازآفرینی شهری پایدار کالنشهر تهران
به جهت همسویی با ستاد ملی نوسازی با ریاست شهردار تهران تشکیل شده و دبیرخانه این ستاد در سازمان نوسازی شهر تهران مستقر می باشد.
فتح اللهی در ادامه جلسه ضمن ارائه گزارشی جامع از وضعیت بافت های فرسوده و ناپایدار در شهر تهران ،نگاه شهردار ی تهران به نوسازی را شهروندمداری به جای توجه صرف
به کالبد عنوان کرد و افزود :قبل از هر چیز در امر نوسازی کالبدی باید به نوسازی فکری و فرهنگی در قالب برنامه ها ی توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی اهالی واقع در بافت
فرسوده پرداخت .در ادامه و پس از ارائه نقطه نظرات نمایندگان دستگاههای عضو در کمیته ،جناب آقای طالئی نائب رئیس شورای اسالمی شهر تهران ضمن تاکید بر ضرورت
تدوین پیوست های اجتماعی کاربردی و عملیاتی برای محالت بافت فرسوده ،تعریف منابع مالی مشخص برای سال  43از قبیل اختصاص درصدی از درآمدهای صدور پروانه به
بافت فرسوده و شناسائی ظرفیتها و پتانسیل های دستگاههای عضو و مرتبط با امر نوسازی را ضروری دانست.
در پایان جناب آقای امرودی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و رئیس کمیته ضمن معرفی آقای طیبی به عنوان دبیر این کمیته ،بر ضرورت تهیه یک سند جامع
اجتماعی و جمع آوری و جمعبندی مطالعات صورت گرفته در سطح کشور در این زمینه تاکید نمود.
مصوبات:
ردیف

موضوع مصوبه

اقدام کننده

4

مقرر شد جلسات کمیته به صورت منظم و هر ماه یکبار برگزار شود( .جلسه آینده استثنائاً دو هفته بعد تشکیل می شود)

2

جناب آقای ابوالفضل طیبی به عنوان دبیر کمیته انتخاب شدند.

5

جناب آقای طالئی به اتفاق آرای حاضرین به عنوان جانشین ریاست کمیته انتخاب و مقرر شد به منظور عدم وقفه در برگزاری جلسات در
غیاب رئیس کمیته ،جلسه با ریاست ایشان برگزار شود.

1

مقرر شد برای جلسات آتی از اداره کل مطالعات اجتماعی شهرداری تهران ،مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ،موسسه همشهری و
مرکز رسیدگی به امور مساجد نیز دعوت بعمل آید .در صورت لزوم برای تکمیل اعضای کمیته با نظر دبیر ستاد بازآفرینی عمل خواهد شد.

دبیرخانه ستاد بازآفرینی
شهر تهران

3

مقرر شد نظرات اصالحی اعضای محترم در خصوص پیش نویس آئین نامه نحوه فعالیت کمیته قبل از جلسه آینده (حداکثر تا پایان وقت
اداری روز دوشنبه مورخ  ) 41/44/62به دبیرخانه ارسال شود تا پس از جمعبندی در جلسه آتی تصویب شود .عدم ارسال نظرات اصالحی به
منزله تائید پیش نویس تلقی خواهد شد.

دبیر کمیته

6

مقرر شد اداره کل مطالعات اجتماعی شهرداری تهران مطالعات موجود در این زمینه را از مرکز مطالعات شهر تهران ،دانشگاهها و وزارت
کشور جمع آوری و پس از جمعبندی در جلسه آتی ارائه نماید.

اداره کل مطالعات
اجتماعی شهرداری تهران

3

با عنایت به نگرش محله محوری مدیریت شهری در بحث نوسازی بافتهای فرسوده و با توجه به ظرفیت و پتانسیل های موجود در سرای
محالت در جهت جلب اعتماد و تقویت تعامل و مشارکت شهروندان ،مقرر شد سرای محالت ضمن ایفای نقش پایگاه و کانون ترویج
نوسازی مردمی در محالت ،به عنوان حلقه پایانی ساختار طولی ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران قلمداد شود .به همین منظور
کارگروهی با نظر دبیر ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران تشکیل و در خصوص زمینه فعالیتها تصمیم گیری خواهد شد.
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دبیرخانه

