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دومین جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی ستاد بازآفرینی کالنشهرتهران

سازمان نوسازی شهر تهران

حاضرین

تاریخ جلسه 19/91/91:
زمان جلسه 99 :

عباداله فتح الهی -مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ،علی اصغر محکی -مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی ،ابوالفضل رفیع -مدیرکل آموزش
های شهروندی  ،مجید طهرانیان -مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران ،علی امیری آتشانی -معاون مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی استان
تهران ،مهدی امیری -معاون اداره کل سالمت  ،علیرضا آب روش -جانشین معاونت اجتماعی فاتب ،سید ابوالفضل پرپچی-قائم مقام کمیته امداد امام
خمینی(ره) استان تهران ،احمد دلبری -مدیر کل بهزیستی استان تهران ،محمد کاویان -مشاور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ،جواد مختاری-
معاونت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سالمت هدایت -دبیرکمیته میراث فرهنگی گردشگری بافت های فرسوده شهرتهران ،الهام رحمت آبادی -کارشناس
استانداری ،محمد کریملو -ستاد مدیریت محله ،یوسف بچاری -مدیر تولید شبکه تهران ،محمد مشاری -موسسه همشهری،محمد کاویان -نماینده اداره
کل آموزش پرورش شهر تهران ، ،زهره سمیعی -مدیر اجتماعی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان تهران ،آیدین رزقی -مشاور مدیر عامل و مدیر
دبیرخانه ستاد بازآفرینی ،مجید پاکساز -معاون نوسازی سازمان نوسازی شهر تهران ،پژمان اللهوردیزاده -معاون فرهنگی و برنامه ریزی سازمان نوسازی
شهر تهران  ،محمدرضا کرمی -معاون فنی سازمان نوسازی ،محمد حیدری -مدیر بازرسی سازمان نوسازی ، ،ابوالفضل طیبی -دبیر کمیته اجتماعی
ستاد بازآفرینی ،غزاله گودرزی -دبیرخانه ستاد

شرح جلسه  :دومین جلسه کمیته فرهنگی اجتماعی ستاد بازآفرینی کالنشهر تهران در روز چهارشنبه مورخ  9911/91/91از ساعت 91در سالن جلسات
سازمان نوسازی با تالوت آیاتی از قرآن کریم و خیرمقدم آقای مهندس فتح اللهی مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر
تهران آغاز گردید .در ابتدای جلسه آقای دکتر محکی مدیر کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی معاونت اجتماعی و رئیس کارگروه مطالعات ،توضیحاتی را پیرامون
پیش نویس آئین نامه اجرائی کارگروه پژوهش های کاربردی ارائه کرده و در ادامه با تاکید بر این که سند راهبردی ستاد بازآفرینی می بایست با مرور بر
سندهای راهبردی سازمان ها تدوین گردد ،خاطر نشان کرد :برای اجرایی شدن سند راهبردی می بایست تفاهم نامه ای کلی بین ستاد بازآفرینی و اداره کل
مطالعات امضا شود .به گفته ایشان تعیین سیاست ها و اولویت های پژوهشی؛ ارزیابی طرح ها و گزارشات پژوهشی و نظارت عالیه بر حسن اجرای طرح ها،
نشست های تخصصی ،همایش ها؛ تألیف و ترجمه کتب مورد نیاز؛ نقد یافته ها ،دستاوردها و کاربست های پژوهشی ستاد بازآفرینی؛ مبادله تفاهم نامه همکاری
علمی با دستگ اه ها ،مراکز و مؤسسات پژوهشی؛ تعیین ضوابط ،مقررات و استانداردهای فعالیت های علمی حوزه بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران و  ...بخشی از
وظایف و اختیارات مشخص شده برای کارگروه مطالعات اجتماعی و فرهنگی این کمیته خواهد بود.
در ادامه آقای مهندس فتح الهی با تأکید ب ر اینکه موضوع این جلسه و سایر جلسات ستاد بازآفرینی ،موضوع نوسازی شهر تهران و نه صرفاً موضوع شهرداری و
یا سازمان نوسازی است ،خاطرنشان کرد که  91دستگاه اجرایی در فرآیند نوسازی دخیل هستند و یکی از وظایف این ستاد شناسایی و بهره مندی از پتانسیل
ها و ظرفیت های موجود در نهادهای ذی مدخل حاکمیتی ،دولتی و مردمی می باشد.
دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران یکی از مشکالت موجود در تهران را جزیره ای عمل کردن دستگاه ها و نهادهای مسئول عنوان کرد و اظهار داشت که
ما نمی توانیم موضوع شهروند و موضوع نوسازی را  1مبحث منفک از هم تلقی کنیم ،لذا ضروری است در تدوین سند راهبردی ستاد بازآفرینی ،ماتریس
رفتارهای مجموعه نهادهای مسئول مورد توجه قرار گیرد تا از جزیره ای عمل کردن نهادها و دستگاه ها اجتناب شود .ایشان با اشاره به گزارشات ارائه شده در
این جلسه ،نکاتی را در خصوص کارگروه مطالعات اجتماعی فرهنگی کمیته توسعه اجتماعی و فرهنگی ستاد بازآفرینی متذکر شد و ابراز امیدواری کرد که با
نهایی شدن آئین نامه و آغاز فعالیت این کارگروه ،مسائل نوسازی بافت های فرسوده با نگاه علمی و پژوهشی دنبال شود.
در پایان جلسه نیز نقطه نظرات ،پیشنهادات و سؤاالت اعضای کمیته طرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مصوبات:
ردیف

موضوع مصوبه

اقدام کننده

9

مقرر شد نظرات اصالحی اعضای محترم در خصوص پیش نویس آئین نامه اجرائی کارگروه پژوهش های کاربردی قبل از
جلسه آینده به 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

1

مقرر شد پیش نویس آئین نامه های اجرایی  9کارکروه سالمت ،ساختار و آموزش شهروندی تهیه و در جلسه بعدی کمیته
ارائه گردند.

دبیر کمیته

