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شرح مصوبات جلسه

اقدام کننده

1

درخصوص پیشنهاد طرح رایگان شدن هزینه های انشعابات (آب ،برق،گاز) در محدوده ها و محالت هدف بافت فرسوده مقرر شد:
الف -شرکت های خدمات رسان (آب و فاضالب ،برق ،گاز ،مخابرات) جهت حذف هزینه های واگذاری انشعابات در محدوده ها و
محالت هدف بافت فرسوده ،طرح پیشنهادی کمیته را در مراجع مورد نیاز دستگاه خود طرح و مصوبات الزم را اخذ نمایند.
ب -طرح پیشنهادی در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار کالنشهر تهران و یا ستاد ملی بازآفرینی شهری عنوان و مصوبات الزم اخذ
گردد.
ج -در صورت عدم تصویب طرح در مراجع ذیربط و دستگاه ها ،سازمان نوسازی شهر تهران بعنوان صندوق تهاتر (تنخواه گردان)
میان شهرداری و دستگاههای خدمات رسان درخصوص حساب های فیمابین عمل نماید بطوریکه هرینه های تخفیف انشعاب
های الزم از سوی دستگاه ها با هزینه صدور مجوز حفاری تهاتر گردد.
د -فرآیند معرفی و تایید پروژه های تجمیعی در محدوده ها و محالت هدف بافت فرسوده جهت استفاده از تسهیالت تخفیف
هزینه های انشعاب توسط سازمان نوسازی شهر تهران به اطالع کلیه دستگاه های خدمات رسان برسد.
ه -از ابتدای فروردین سال 95تا زمان تصویب طرح تخفیف یا حذف هزینه های واگذاری انشعابات ،دستگاهها و شرکت های
خدمات رسان ( آب ،برق ،گاز) واگذاری انشعابات در محدوده ها و محالت هدف بافت فرسوده را بدون اخذ هزینه از مشترکین
معرفی ش ده از سوی سازمان نوسازی شهر تهران ،مطابق فرایندی که متعاقب ًا ابالغ خواهد گردید عملیاتی نموده و هزینه های
مربوطه جهت تهاتر در حساب های فیمابین به سازمان نوسازی اعالم گردد.

شهرداری منطقه
سازمان نوسازی شهر تهران و
کلیه دستگاههای خدمات رسان
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درخصوص پیشنهاد طرح حذف هزینه اخذ مجوز حفاری ویژه توسعه و اصالح شبکه معابر در محالت و محدوده های هدف بافت
فرسوده مقرر شد:
 پیگیری های الزم بمنظور اخذ مصوبه شورای اسالمی شهر تهران در خصوص طرح حذف هزینه مجوز حفاری انشعابات خانگی ومجوزهای مربوط به توسعه و مرمت شبکه در محدوده ها و محالت هدف بافت فرسوده بعمل آید و نتیجه آن به مناطق  22گانه
شهرداری ابالغ گردد.
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مقرر شد پیشنهاد حذف یا تخفیف  100درصدی حق الزحمه خدمات مهندسی (طراحی ،نظارت،مکانیک خاک و )...در پروژه های
تجم یعی واقع در محدوده ها و محالت هدف بافت فرسوده بررسی و در جلسه ای با حضور سازمان نظام مهندسی جمع بندی گردد.

اداره کل راه و شهرسازی
استان تهران
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مقرر شد شرکت برق برنامه پیشنهادی سال  95را در خصوص حذف یا جابجایی تیر برقها و پست های برق معارض عملیاتی نموده
و هزینه های مربوطه از طریق بودجه های مصوب شرکت برق و یا صندوق تهاتر صورت پذیرد.

شرکت برق منطقه ای استان
تهران
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مقرر شد جلسه ای جداگانه با وزارت بهداشت در خصوص برنامه اقدام سال  95تشکیل و جهت اجرایی نمودن احداث و راه اندازی
خانه های بهداشت در محدوده ها و محالت هدف بافت فرسوده تصمیم گیری گردد  ،ضمن ًا اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
آمادگی خود را جهت ارائه زمین با قیمت منطقه ای جهت احداث خانه بهداشت و درمانگاه در محالت هدف اعالم نمودند.

دبیر خانه کمیته خدمات و زیر
ساخت
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برنامه های اجرایی اداره کل راه و شهرسازی در سال  95تایید و مقرر شد یک قطعه زمین از اراضی متعلق به اداره کل در حریم
شهر تهران جهت پشتوانه آزاد سازی زمین در راستای تامین سرانههای خدماتی در محالت هدف در نظر گرفته شود.

سازمان نوسازی شهر تهران
معاونت فنی و عمرانی شهرداری

اداره کل راه و شهرسازی

