بسمه تعالی

صورتجلسه شورای راهبری برنامه توسعه شهر  -منطقه اصفهان
شماره جلسه01 :

زمان جلسه :شنبه  79/01/01ساعت 00 -01

مکان جلسه :سالن جلسات عمارت باغ زرشک

الف) دستور جلسه:
 .0گزارش کوتاه از برگزاری جلسه تخصصی آب.
 .1بررسی و تصویب آیین نامه داخلی.
ب) اعضای جلسه:

 شورای شهر اصفهان :شیرین طغیانی (رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران) ،احسان مالکیپور (کارشناس مرکز پژوهشها)

 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان :محمد بنائیان (معاون شهرسازی و معماری اداره کل) ،علی هنردان (رئیس اداره طرحهای توسعه
شهری و معماری) ،زینب قزاقی (کارشناس معاونت شهرسازی و معماری).
 شهرداری اصفهان :سید احمد حسینی نیا (معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان) ،علیمحمد ظهرابی (کارشناس معاونت شهرسازی و
معماری).
 اتاق اصناف استان اصفهان :غایب
 اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان :غایب
 اتاق صنعت و معدن :غایب

 جهاد کشاورزی استان اصفهان :رحمت اهلل زمانی (کارشناس)
 خانه کارگر استان اصفهان :غایب

 خانه کشاورز استان اصفهان :محمد صادقی (عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران و دبیر استان اصفهان؛ رئیس کمیته بازرگانی کمیسیون
کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان)
 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان :محمود قهرمانی (رییس محیط زیست شهرستان اصفهان)
 سازمانهای مردمنهاد :علی قهرائی (نماینده منتخب سازمانهای مردمنهاد تحت نظر استانداری)
 سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان :مجید زمانی دهاقانی (کارشناس)

 سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان :سید سهیل موسویفرد (مسئول گروه طراحی و بررسی طرحهای توسعه شهری)
 شورای برنامهریزی استان :غایب

 دفتر امور اجتماعی استانداری :مجتبی نیرومند(کارشناس)
 وزارت نیرو:

-شرکت آّبفای شهر اصفهان  :سید محسن صالح (مدیر دفتر فنی)

-شرکت آب منطقهای استان اصفهان :غایب

-شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:ا مهرداد دادخواه (معاون مهندسی) ،حسان صالحی(رئیس دفتر مهندسی)

 وزارت راه و شهرسازی :غایب

 شرکت مشاور نقش محیط :کاوه اسدپور (مسئول دفتر اصفهان) ،حسین بهرامی(کارشناس) ،مهدیه قائم مقامی(کارشناس)
 اصحاب رسانه :غایب
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ت) خالصه مباحث مطرحشده:


آییننامه داخلی شورای راهبری مجددا بررسی و در خصوص برخی بندها اصالحاتی اعمال شد.



خالصه اقدامات انجام شده در هفته گذشته از جمله تشکیل جلسه تخصصی آب توسط مشاور و نماینده آبفا ارائه شد و پیشنهاد
شد نحوه برگزاری جلسه مورد نظر الگویی برای تشکیل سایر جلسات تخصصی باشد .نماینده آبفا بر لزوم برگزاری جلسات
تخصصی قبل از جلسات کانونی تاکید کرد.

ث) مصوبات جلسه:

 .0بند  1-1به این شکل اصالح شد:
 نظارت بر «انتخاب و فعالیتهای» مشاور مادر و مشاوران تخصصی

 .1در ارتباط با بند  1-1و  1-۵مقرر شد شیوه نامه ارزیابی کیفی و فنی انتخاب مشاوران تخصصی توسط شهرداری پیشنهاد و به
شورای راهبری ارائه گردد.
 .1بند  4-0به صورت زیر اصالح شد:
 جلسات شورا با دعوت دبیرخانه و با حضور دوسوم اعضای شورای راهبری رسمیت خواهد داشت .در غیاب رئیس شورا،
ریاست جلسه برعهدۀ دبیر جلسه خواهد بود.
 .4مقرر شد این تبصره به بند  4-0اضافه شود:
" حضور دبیر اداری در جلسات الزامی است"
 .۵بند  4-1به صورت زیر اصالح شد:
 تصمیمات شورا با رای مثبت اکثریت مطلق (دو سوم) حاضران جلسه معتبر است.
 .6بند  4-4عبارت (دبیر اداری) اضافه شود:
 دعوتنامه به انضمام مدارک مربوط به دستورکار جلسه ،حداقل پنج روز پیش از زمان برگزاری جلسه توسط دبیرخانه (دبیر
اداری) در اختیار اعضا قرار میگیرد.
 .9در خصوص بند  ۵-0تبصره  7حذف شود.
 .1بند  ۵-1با توجه به ضرورت حفظ شان و جایگاه شورای راهبری و نیز پایبندی به الزامات قانونی به صورت زیر اصالح شد:
 امضای مکاتبات و ابالغ تصمیمات شورا به دبیر اداری جهت ابالغ به دستگاههای مربوط.
 .7عناوین کمیسیونها به شکل زیر اصالح گردید:
 محیط زیست ،کشاورزی ،سالمت
 زیرساخت (حمل و نقل ،فناوری اطالعات و ارتباطات)... ،
 کالبدی
 اقتصادی و گردشگری
 فرهنگی و اجتماعی
 حکمروایی شهری و منطقهای
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