تاالر شورای شهر – ساختمان
شهرداری مرکزی
 -۱بررسی نتایج تحلیل سهم داران
 -۲ارایه گزارش آبفا
 -۳ارایه گزارش مشاور از پیشرفت پروژه

 شورای شهر اصفهان :شیرین طغیانی (رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران) ،احسان مالکیپور (کارشناس مرکز
پژوهش ها)،عباس شایان نژاد(کارشناس) ،علی حسن پور (کارشناس) ،سیده منصوره معین الدینی (کارشناس) ،علی حسین
پور (مشاور کمیسیون عمران)
 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) ،فریاد پرهیز (رییس اداره
مطالعات و برنامهریزی شهری معاونت شهرسازی و معماری) ،علیرضا ستوده (مدیر کل توسعه شهری و منطقه ای)،
علی محمد ظهرابی (کارشناس معاونت شهرسازی و معماری) ،مریم کراری (اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان)،
فاطمه زارع چاوشی (مشاور شهردار در امور بانوان و خانواده)،امیر حسین کیخسروی کیانی (کارشناس) ،مسعود حاج بنده
(مسئول پژوهش های شهری و اجتماعی) ،سعید ابراهیمی (مدیر پژوهش)
 اتاق اصناف استان اصفهان :روح اهلل چلونگر (رییس کمیسیون امور اقتصادی)
 اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان :سحر امینی (دبیر کمیسیون گردشگری و برند شهری)
 اتاق صنعت و معدن :مهدی هراتیان فر (کارشناس)
 جهاد کشاورزی استان اصفهان :غایب
 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 :محمدرضا رهرو (کارشناس دفتر مهندسی رودخانه)شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:مهرداد دادخواه (معاون مهندسی) وزارت راه و شهرسازی :غایب

 شرکت مشاور نقش محیط:مجید نمینی (مدیر طرح) ،حمید رضا صفری (مسئول دفتر محلی) ،مهدیه قائم
مقامی(کارشناس).
 اصحاب رسانه :غایب

 گزارش آبفا توسط نماینده آبفا در خصوص شبکه فاضالب اصفهان و روانآبها و فرو نشست زمین ارائه گردید .از آنجا که
شبکه فاضالب اصفهان صرفا برای فاضالب طراحی شده است ،روانآب ناشی از بارشها به شدت بیش از ظرفیت شبکه
است و مشکالت بسیاری را برای آن ایجاد کرده است.
 جناب اقوامی مقدم طی تماس تلفنی تاکید نمودند هیچ تصمیمی در وزارتخانه بدون هماهنگی شورای راهبری اصفهان برای
روششناسی و شرح خدمات اتخاد نشده و نخواهد شد.
 خالصه گزارش اقدامات انجامشده در خصوص تشکیل  ۲2جلسه از جمله گردشگری ،محیط زیست ،سیما و منظر شهری،
ضوابط ،جمعیت ،توسط مشاور ارائه شد .در جلسات فوق الذکر مشکالت و نقاط ضعف مطرح شد که میتواند در
روششناسی پروژه تاثیرگذار باشد.
 خالصه اقدامات انجامشده توسط شهرداری در خصوص تحلیل سهمداران ارائه شد .همچنین موارد زیر مورد تاکید قرار
گرفت:

 -فرآیند قانونی بررسی و تصویب طرح پروژه میبایست به طور مشخص تبیین گردد.

 -گزارش تشخیص تا آخر خرداد توسط مشاور ارائه گردد.

 -در خصوص زمانبندی پروژه به مشاور تذکر داده شد.

 موضوع کمک از متخصصان برای کمک در نظارت بر فرایند تدوین برنامه مورد تاکید قرار گرفت و نقاط ضعف و قوتآن مطرح شد.
 در پایان رییس جلسه موارد زیر را مورد تاکید قرار دادند:
 -تشکیل جلسات کمیسیونها پیگیری شود.

 مشاور ،وزارتخانه و نمایندگان کارفرما در مورد شرح خدمات و روششناسی انجام کار به جمعبندی رسیده و در جلسهآتی شرح خدمات را ارایه نمایند.

 -دبیر اجرایی ،سازوکار ارزیابی و تیم ارزیابی برنامه را تا جلسه آینده پیشنهاد نماید.

 -جلسه ای با جامعه زنان به عنوان پایلوت برگزار گردد.

