بسمه تعالی

صورتجلسه شورای راهبری برنامه توسعه شهر  -منطقه اصفهان
شماره جلسه11 :

زمان جلسه :شنبه  89/1/11ساعت 11 -11

مکان جلسه :سالن جلسات عمارت باغ زرشک

الف) دستور جلسه:
 .1بررسی و تصویب آیين نامه داخلی
 .2بررسی نتایج تحليل سهم داران
 .1گزارش مشاور از پيشرفت پروژه و نتایج مصاحبه عميق
 .4گزارش آبفا

ب) اعضای جلسه:

 شورای شهر اصفهان :شيرین طغيانی (رئيس کميسيون شهرسازی ،معماری و عمران) ،احسان مالکیپور (کارشناس مرکز پژوهشها)،عباس
شایان نژاد(کارشناس) ،علی حسن پور (کارشناس)
 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان :علی هنردان (رئيس اداره طرحهای توسعه شهری و معماری) ،زینب قزاقی (کارشناس معاونت
شهرسازی و معماری) ،رضا فتوح (مسئول روابط عمومی).
 شهرداری اصفهان :فریاد پرهيز (ریيس اداره مطالعات و برنامهریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری) ،علیمحمد ظهرابی (کارشناس
معاونت شهرسازی و معماری).
 اتاق اصناف استان اصفهان :غایب
 اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان :سحر امينی (دبير کميسيون گردشگری و برند شهری)
 اتاق صنعت و معدن :مهدی هراتيان فر (کارشناس)

 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 دبير استان اصفهان؛ رئيس کميته بازرگانی کميسيون
کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان)
 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان :محمود قهرمانی (ریيس محيط زیست شهرستان اصفهان)
 سازمانهای مردمنهاد :علی قهرائی (نماینده منتخب سازمانهای مردمنهاد تحت نظر استانداری)
 سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان :مجيد زمانی دهاقانی (کارشناس)

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

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

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

-شرکت آب منطقهای استان اصفهان :محمدرضا رهرو (کارشناس دفتر مهندسی رودخانه)

-شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:مهرداد دادخواه (معاون مهندسی) ،احسان صالحی(رئيس دفتر مهندسی)

 وزارت راه و شهرسازی :غایب

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


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



خالصه اقدامات انجامشده توسط شهرداری و نماینده آبفا ارائه شد و در خصوص تحليل سهم داران توضيحاتی ارائه شد.



مقرر شد کليه پيشنهادات در خصوص آیين نامه د اخلی تا قبل از جلسه آِینده توسط اعضا ارائه شود.

ث) مصوبات جلسه:
-1بندهای زیر از آیيننامه بدین شکل اصالح شده و آیيننامه داخلی شورای راهبری تصویب گردید(.طبق فایل پيوست)
 بند  ۶-2-2تبصره : 12کميسيون ها میتوانند در بررسی موضوعات از سهمداران و صاحبنظران مرتبط با موضوع برای حضور درجلسات دعوت بهعمل آورند.
 بند : ۶-1-4به درخواست دبير کميسيون دعوتنامه به انضمام مدارک مربوط به جلسه دست کم پنج روز پيش از زمان برگزاری جلسهتوسط دبير اجرایی اطالعرسانی شده و در اختيار اعضا قرار میگيرد.
 بند  :۶-1-۵گزارشهای کميسيون پس از تهيه توسط دبير با امضای همه اعضای حاضر در جلسه به دبيرخانه شورا فرستاده میشود.- 2مقرر شد تحليل سهمداران توسط اعضا جلسه تکميل و ارسال گردد.
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