بسمه تعالی
دبیر خانه کمیته خدمات و زیر ساخت
ستاد بازآفرینی شهری پایدار کالنشهر تهران

مصوبات دهمین جلسه کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران
عنوان جلسه :جلسه کمیته خدمات زیر ساخت ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران
محل جلسه :سالن جلسات سازمان نوسازی شهر تهران
رئیس جلسه :معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران

تاریخ جلسه15/91/91:
ساعت شروع 95:ساعت پایان91 :

دبیر جلسه :معاون فنی سازمان نوسازی شهر تهران

حاضرین  :حسن کریمی -معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران و رئیس کمیته ،عباد اله فتح الهی -مدیر عامل سازمان نوسازی و دبیر ستاد بازآفرینی
پایدار شهر تهران ،محمدرضا کرمی -معاون فنی واجرایی سازمان نوسازی و دبیر کمیته ،سید رسول باقری -معاون درآمد و امور مشترکین شرکت اب و فاضالب
استان تهران  ،حمید رضا ملکی وش –معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق تهران بزرگ ،غالمرضا بوالحسنی -رئیس گروه هماهنگی خدمات شهری
شرکت توزیع برق ،امیر حسین جاودان -رئیس هماهنگی با سایر سازمانهای شرکت گاز استان تهران ،مجید امجدی -مدیر فنی سازمان مدیریت بحران شهر تهران
 ،مرتضی سرمدی -معاون فنی اداره کل برنامه ریزی حوزه فنی و عمرانی  ،نصرالدین الیاس زاده -معاون اداره کل فنی استانداری تهران ،میکائیل علی پور -قائم
مقام شهرداری تهران ،مهدی صفدری -معاون شهرسازی منطقه  91تهران ،محمد حسین سهیلی -مدیر منطقه  4مخابرات استان تهران ،مهران مهرزاد -رئیس اداره
کاداستر ثبت ،اسناد و امالک استان تهران  ،نریمان مصطفائی -مدیر کل دبیرخانه ستاد مل ی بازآفرینی شرکت عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی ،سجاد
صالحی -کارشناس دفتر ستاد ملی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی  ،امیر رضا سلیمی -کارشناس اداره کل تدوین ضوابط ونظارت صدور پروانه ،مسعود
تارنتاش –رئیس اداره عمران و بهسازی استان تهران ،محمد شیری -مدیر کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق شهرداری تهران ،آتوسا مالیری -مشاور عرصه ،راضیه
رفیعی-مشاور عرصه  ،سپیده سیروس نیا -معاون میراث فرهنگی استان تهران ،علی علی پور -نماینده اداره کل راه و شهرسازی تهران ،علی نجفی -کارشناس آبفای
تهران ،پروین ابراهیمی -رئیس صدور پروانه منطقه  91تهران ،داود نورمحمدی – مدیر دفتر فنی شرکت فاضالب استان تهران  ،نجمه بابای فر-کارشناس فنی
شرکت فاضالب استان تهران مجید پاکساز-معاون نوسازی و توسعه محلی سازمان نوسازی شهر تهران  ،پژمان اللهوردیزاده – معاون هماهنگی و برنامه ریزی سازمان
نوسازی شهر تهران ،آیدین رزقی -مشاور مدیر عامل و رئیس دبیرخانه ستاد بازآفرینی پایدار شهر تهران
غایبین:

ردیف

شرح مصوبات جلسه

اقدام کننده

9

ضمن تشکر از همکاریهای شرکت آب و فاضالب استان تهران در اجرائی کردن تفاهم نامه شماره /15/419/1445ص مورخ
 9415/6/19موضوع واگذاری  5111واحد انشعابات آب و فاضالب در محالت بافت فرسوده ،با توجه به اتمام ظرفیت توافق شده و
وجود درخواست های جدید ،مقرر گردید در سالجاری تعداد  5111واحد انشعاب دیگر مطابق تفاهم نامه مذکور ( جمعاً ده هزار واحد
برای سالجاری) توسط شرکت آب و فاضالب استان تهران و سازمان نوسازی اقدام شود.

شرکت آب و فاضالب شهر
تهران و سازمان نوسازی شهر
تهران

1

با توجه به اجرای پروژه شبکه جامع آبرسانی تهران موسوم به رینگ قمر بنی هاشم توسط شرکت آب و فاضالب استان تهران و برخورد
پروژه مذکور به ملک معارض به مساحت تقریبی  4111مترمربع واقع در منطقه  94که متعلق به سازمان ورزش شهرداری تهران می
باشد ،شرکت آب و فاضالب موضوع تهاتر هزینه زمین و هزینه صدور مجوز حفاری برای اجرای طرح مذکور با هزینه ارائه انشعابات را
مطرح و مقرر گردید موضوع پس از ارائه درخواست کتبی شرکت آب و فاضالب از طریق سازمان نوسازی و ستاد بازآفرینی شهر تهران
پیگیری و اقدام شود.

شرکت آب و فاضالب شهر
تهران و سازمان نوسازی شهر
تهران

4

در خصوص واگذاری انشعاب برق در محدوده بافت فرسوده مقرر شد جلسه ای با حضور اقای مهندس خوش خلق و آقای مهندس
صبوری توسط سازمان نوسازی برگزار گردد و نماینده محترم شرکت برق مقدمات الزم جهت آغاز فرایند ارائه انشعابات را فراهم
نمایند.

شرکت توزیع برق تهران و
سازمان نوسازی شهر تهران

4

در خصوص ارائه گزارش "برنامه ساماندهی و توانمند سازی سکونتگاههای غیر رسمی شهر تهران" توسط مشاور شرکت عمران و
بهسازی شهری ایران(بشرح گزارش پیوست) ،مقرر گردید پس از ارائه نظرات تکمیلی و اصالحی اعضای محترم در جلسه آینده کمیته
نهائی شود.

کلیه اعضاء

5

با کلیات موضوع مطرح شده توسط معاونت شهرسازی و معماری منطقه  91موافقت گردید و مقرر شد جلسات کارشناسی در اداره کل
تدوین ضوابط  ،نظارت و صدور پروانه با حضور نمایندگان شهرداری منطقه  91برگزار و جهت تنظیم متن نهایی پیشنهادی منطقه با
تایید معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران اقدام گردد.

شهرداری منطقه  91تهران

6

پیشنهاد کارگروه فنی کمیته در خصوص تسهیل فرآیند تعیین تکلیف اشجار و فضای سبز در فرآیند صدور پروانه تخریب و نوسازی (بشرح گزارش
پیوست) مطرح و به تصویب کمیته رسید..

سازمان نوسازی شهر تهران

