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

مصوبات دوازدهمین 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 جلسه59/22/22:
ساعت شروع 21:ساعت پایان26 :

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 صادق سعادتیان -مدیرکل ثبت اسنادو امالک استان تهران ،نصرالدین
الیاس زاده -معاون مدیرکل فنی استانداری تهران  ،محمد شیری -مدیرکل هماهنگی فنی و عمرانی شهرداری تهران  ،حبیب اهلل بر اتی – معاون مهندسی و توسعه
آبفا ،حمید رضا خوشدل -سازمان نظام مهندسی استان تهران  ،شهرام نیاز بالی  -رئیس منطقه  6شرکت گاز استان تهران  ،شهرام حیدری  -رئیس منطقه  2گاز
استان تهران ،نریمان مصطفائی -مدیر کل دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شرکت عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی ،مسعود تارنتاش -مشاور مدیر کل راه و
شهرسازی استان تهران ،آیدین تکلیفی -رئیس بخش طراحی شرکت فاضالب تهران ،بهزاد مکری -مدیر طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران - ،علی
حبیبی -کارشناس خسارات ستاد بهره برداری گاز استان تهران ،حسن تابعی – کارشناس دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی ،اکبر رحمتی -کارشناس راهبری ستاد
کالنشهر 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 و مصوبات جلسه

2

ارائه گزارش از روند افزایشی صدور پروانه های ساختمانی در محدوده بافت فرسوده شهر تهران و مقایسه
آن با صدور پروانه های صادره سال  51و همچنین خارج از محدوده بافت فرسوده

اقدام کننده

دبیرخانه کمیته
خدمات و زیر ساخت

2

ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در خصوص تعیین تکلیف اسناد امالک فاقد سند در منطقه  29شهر
تهران( مصوبه بند  6جلسه کمیته مورخ  59/2/22در شهرداری منطقه  )29و اهدای سند آماده شده به
تعدادی از ساکنین محله مینابی منطقه 29

دبیرخانه کمیته
خدمات و زیرساخت

2

گزارش اقدامات صورت گرفته توسط معاونت شهرسازی و سازمان نوسازی در جهت بازنگری و تدقیق
محدوده های بافت فرسوده شهر تهران

دبیرخانه کمیته
خدمات و زیرساخت

1

مقرر شد اجرای بسته تشویقی و واگذاری انشعابات رایگان در سال  56به همان قوت پیگیری و تداوم
داشته باشد و رئیس محترم کمیته بر هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه های عضو کمیته در اجرایی
نمودن مصوبات گذشته و مفاد بسته های تشویقی تاکید نمودند

اعضاء کمیته

9

مقرر شد گزارش مطالعات صورت گرفته در خصوص تدقیق محدوده های بافت فرسوده با در نظر گرفتن
شاخصهای جدید تعریف بافت فرسوده در جلسات آتی ارائه گردد.

سازمان نوسازی شهر
تهران

6

مقرر شد موضوع تهاتر مورد درخواست شرکت آب و فاضالب استان تهران در خصوص اجرای طرح
آبرسانی قمر بنی هاشم توسط دبیر ستاد بازآفرینی شهر تهران پیگیری و اجرایی شود

دبیرخانه کمیته،
شرکت آب و فاضالب

7

مقرر شد جهت پیگیری امالک فاقد سند در کل محدوده های بافت فرسوده شهر تهران کارگروه ویژه
ای تشکیل و در خصوص تعیین نحوه اخذ اسناد اقدام الزم صورت پذیرد.

سازمان نوسازی شهر
تهران،
اداره کل ثبت اسناد و
امالک استان تهران

