عمارت تاریخی باغ
زرشک
 -۱ارائه گزارش پیشرفت پروژه توسط مشاور
 -۲انتخاب تیم ارزیابی طرح
 -۳ارائه تحلیل سهم داران
 -4ارائه الگوی توسعه مناطق توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان

 شورای شهر اصفهان :شیرین طغیانی (رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران) ،احسان مالکیپور (کارشناس مرکز
پژوهشها)،عباس شایان نژاد(کارشناس)
 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:علیرضا صادقیان ( معاون برنامه ریزی و توسعه برنامه انسانی و مدیر عامل سازمان عمران 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) ،علیمحمد
ظهرابی (کارشناس معاونت شهرسازی و معماری) ،سعید ابراهیمی (مدیر پژوهش)
 اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان:اسماعیل محمدی(کارشناس سرمایه گذاری)
 اتاق اصناف استان اصفهان :غایب

 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 :کورش سلیمانی (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 :ناصر طاهری (معاون میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان)
 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 :احسان صالحی(رئیس دفتر 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

 خالصه گزارش در خصوص بررسی مستقیم اسنادی و اخذ مصوبات کمیسیون ماده  5در محدوده شهر و بررسی های غیر
مستقیم براساس طرحهای باالدست و طرحهای موضعی و موضوعی توسط مشاور ارائه شد .همچنین مشکالت و نقاط ضعف
طرح بازنگری طرح تفصیلی اصفهان نیز مطرح شد و در خصوص برگزاری جلسات و مصاحبهها که ازهفته گذشته با نماینده
سازمانهای مردمنهاد انجام شده توضیحاتی توسط مشاور ارائه گردید.
 خالصه اقدامات انجامشده توسط شهرداری در خصوص انتخاب تیم ارزیابی طرح ارائه شد .همچنین موارد زیر مورد تاکید
قرار گرفت:

 -در خصوص جامع نبودن گزارش ارائه شده به مشاور تذکر داده شد.

 -گزارش تشخیص تا آخر خرداد توسط مشاور ارائه گردد.

 -در خصوص مطالعات اجتماعی پروژه به مشاور ایراداتی گرفته شد و پیشنهاد شد روش شناسی مطالعات عوض شود.

 در خصوص موضوع کمک از متخصصان برای کمک در نظارت بر فرآیند تدوین برنامه پیشنهاداتی مطرح و تصمیمگیریشد.

 پیشنهاد شد از نمونه های خارجی نیز در مطالعات استفاده شود. گزارش جلسه نماینده شورای راهبری با دفتر طرحهای کالبدی وزارتخانه در ارتباط با روششناسی انجام کار ارایه شد .در
ادامه این جلسه مقرر گردیده جلسات بعدی نیز با حضور نمایندگان شورای راهبری برگزار شود.

 -در جلسات بعدی خالصه گزارش به صورت فیزیکی توسط مشاوربه اعضا جلسه ارائه گردد.

 در جلسه آینده از جناب آقای مهندس غالمرضا کاظمیان مدیرکل محترم دفتر طرح ریزی شهری و طرح های توسعه وعمران دعوت به عمل آید.

 -کمیسیون های تخصصی در این هفته تشکیل گردد و گزارش عملکرد آن در جلسه آتی توسط شهرداری ارائه گردد.

 -در کمیسیون های تخصصی از متخصصان هر رشته توسط دبیر اجرایی دعوت به عمل آید.

