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

بسمه تعالی

مصوبات جلسه کمیته خدمات و زیر ساخت ستاد بازآفرینی شهری پایدار کالنشهر تهران
عنوان جلسه :جلسه کمیته خدمات زیر ساخت ستاد بارآفرینی پایدار کالنشهر تهران
محل جلسه :سالن جلسات شهرداری منطقه 15تهران
رئیس جلسه :معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران

تاریخ جلسه95/3/23 :
ساعت شروع 14/30:ساعت پایان:
16/30

دبیر جلسه :معاون فنی سازمان نوسازی شهر تهران

حاضرین  :حسن کریمی -معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ،عباد اله فتح الهی -مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران ،محمدرضا کرمی -معاون فنی
سازمان نوسازی  ،حبیباهلل براتی -مدیر عامل شرکت آبفای استان تهران ،محمد نادر محمدزاده -مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ،مسعود تارانتاش -مشاور
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران ،رجبعلی خسرو ابادی -رئیس سازمان میراث فرهنگی ،مهران مهرزاد -رئیس کاداستر ثبت اسناد و امالک  ،رضا
غضنفری -رئیس ثبت جنوبشرق ،سید مرتضی سلیم آبادی-مدیر کل دتر فنی استانداری تهران ،عبدالرضا اسد بیگی -رئیس اداره گاز منطقه  ،8عبدالحمید
ارسطو -قام مقام و معاوننهماهنگی شرکت توزیع برق تهران ،علی هادیان -معاون طرح و برنامه برق منطقه  7تیر ،مجید امجدی -مدیر فنی سازمان مدیریت
بحران تهران ،محمد شیری-مدیر کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق  ،انجمنی  -شهردار منطقه  ،15سید حمید موسوی -قائم مقام منطقه  ،15علی محمد
جعفری آذر  -مدیر منطقه برق هفتم تیر ،آیدین رزقی -مشاور مدیر عامل سازمان ،علی حکمتی پور -معاون امور شهری شهرداری م  ،15ابوالفضل حیدری-
معاون اجتماعی و فرهنگی م  ،15محمد رضا سالمی -معاون ترافیک شهرداری م  -15علیرضا حالجیان -معاون فنی و عمرانی شهرداری م  -15محمد رضا
حشمت -رئیس اداره حقوقی م  ،15محمد صادق سوری-رئیس اداره امالک م  ،15کامران فاخری -مدیر امالک سازمان نوسازی -پور آذر -مدیر روابط عمومی
سازمان نوسازی،
غایبین:

ردیف
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شرح مصوبات جلسه

اقدام کننده

مقرر گردید معاونت فنی و عمرانیی هیدردارم منهقی  15بیا ممایارم دگیه اا میام نیامند ننیدا
زیرگاخت(آب ،برق ،گاز ،فاضالب و مخابرات) ،ضمد ایجاد منهی ارراییی مریهرب ،بی منریعر رفی
معارضند ناگنسانی در معابر م عرض و ارنقیا ناگنسیات هیدرم در مدیدودال مدیالت دارام بافیت
فرگعدال منهق اقدامات ذیل را صعرت دمد:
 .1رابجایی حداقل  350ننر برق مزاحم با صرف مزین ام حدا ثر ب منزان ( 12منلنارد رییا)) بیر
اگاس معارد پنرندادم دفانر خدمات نعگازم و برآورد مام صعرت گرفه نعگط هر ت برق منهق ام شهرداری منطقه ،15
مفت ننر
شرکت آب و شرکت
 .2ارنقا روهنایی معابر (لنست پنعگت) ،با اعما) اصالحات الزم ردت رلعگنرم از نخریب گراییی
برق و شرکت گاز و
ناگنسات مذ عر و افزایش امننت معابر معصعف
شرکت مخابرات
 .3نجدنز پست مام برق احداثی در زمند مام واگذار هدا نعگط گازمان نعگازم هدر ندران
 .4حذف علمک مام گاز باقی ماندا از نملک مام صعرت گرفه بر مبنام لنست ارای هدا نعگیط
منهق
 .5اصالح و نجدنز هبا مخابرات ،ردت نامند دگهرگی مددودا هرق بزرگیراا امیام علی(نقری
پنعگت) ب هبا اینهرنت

ب منرعر نعنند نالنف اگناد مراعی و امالب فاقد گند در مددودا بافت مام فرگعدال منهق  ،منه ام
مهرال از مدیر ادارا حقعقی گازمان نعگازم هدر ندران ،مدیر ادارا حقیعقی هیدردارم منهقی  15و
ریاگت ادارا ثبت رنعب هرق و با حضعر رناب آقام عبدم پعر(نمایندا مدیر ل مدهیرم ثبیت اگیهان
ندران) ردت بررگی پنرندادات دفانر خدمات نعگازم (ب هرح ردو) پنعگت) ،نرانل و نسبت ب حل
دو معضل ذیل اقدام نماید.
 .1نسری در رگندگی ب پروندا مام نرانل هدا از طریق راا اندازم و نجدنیز منیانی مجیزا در ثبیت
رنعب هرق
 .2امش مزین مام مهرنب بر فرآیند نرانل پروندا و اخذ گند ردت حمایت از اقریار آگینب پیذیر،
گا د در بافت مام فرگعدا منهق
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شهرداری منطقه
 ،15اداره کل ثبت
اسناد و امالک

