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مصوبات یازدهمین 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 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران
رئیس جلسه :معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران

تاریخ جلسه95/01/62:
ساعت شروع 02:ساعت پایان01 :

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 ،محمد پرورش – مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران ،سید رسول
باقری -معاون درآمد و امور مشترکین شرکت اب و فاضالب استان تهران  ،مهدی اکبری -رئیس مرکز اجرایی طرحهای آب و فاضالب استان تهران ،فرهاد جاللی
امین – شرکت فاضالب تهران  ،عبدالحمید ارسطو -قائم مقام و معاون هماهنگی شرکت توزیع برق استان تهران  ،حمید رضا خوشدل -سازمان نظام مهندسی
استان تهران  ،امیر حسین جاودان -رئیس هماهنگی با سایر سازمانهای شرکت گاز استان تهران  ،مرتضی سرمدی -معاون فنی اداره کل برنامه ریزی حوزه فنی و
عمرانی  ،مجید امجدی -مدیر فنی سازمان مدیریت بحران شهر تهران  ،مهدی شریفیان – مدیر کل برنامه ریزی  ،نریمان مصطفائی -مدیر کل دبیرخانه ستاد
ملی بازآفرینی شرکت عمران و بهسازی شهری راه و شهرسازی ،سجاد صالحی -کارشناس دفتر ستاد ملی شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی  ،محمد شیری-
مدیر کل هماهنگی فنی و عمرانی مناطق شهرداری تهران ،عطائی -مهندسین مشاور عرصه ،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:
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شرح مصوبات جلسه

با توجه به ارائه گزارش تکمیلی مهندسین مشاور عرصه در خصوص " برنامه ساماندهی و توانمند سازی
سکونتگاههای غیر رسمی شهر تهران" ،نتایج مطالعات مرحله اول و دوم تهیه برنامه ساماندهی و
توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی شهر تهران به تصویب کمیته خدمات و زیرساخت ستاد بازآفرینی
پایدار کالنشهر تهران رسید(.شرح مصوب پیوست)
مقرر گردید دستگاههای عضو کمیته نسبت به تهیه و ارسال گزارش عملکرد گذشته ده ساله طی
برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور(سال  0835الی )0895و همچنین ارائه پیشنهادات و انتظارات مربوط
به دستگاههای خود از ستاد ملی حداکثر تا مورخ  0895/00/01به دبیرخانه ستاد شهر تهران واقع در
سازمان نوسازی شهر تهران جهت جمع بندی و ارائه گزارش در ستاد ملی اقدام نمایند.

اقدام کننده

کلیه اعضاء

کلیه اعضاء
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در خصوص واگذاری انشعاب برق در محدوده بافت فرسوده مقرر شد جلسه ای با حضور آقای مهندس
خوش خلق مدیر عامل محترم شرکت برق منطقه ای تهران و نماینده محترم شرکت توزیع برق
تهران بزرگ و همچنین نماینده سازمان نوسازی تشکیل و مقدمات الزم جهت آغاز فرایند ارائه
انشعابات را فراهم نمایند.

شرکت برق منطقه ای
تهران  ،شرکت توزیع
برق تهران و سازمان
نوسازی شهر تهران
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در جهت همکاریهای صورت گرفته توسط شرکت آب و فاضالب استان تهران در راستای اجرای مصوبات
ستاد باز آفرینی از جناب آقای مهندس محمد پرورش بعنوان مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضالب
استان تهران و همچنین جناب آقای مهندس سید رسول باقری بعنوان معاون محترم درآمد و امور
مشترکین شرکت آب و فاضالب تهران تقدیر بعمل آمد

دبیرخانه کمیته
هدمات و زیرساخت

