عمارت تاریخی باغ
زرشک
 -۱ارائه گزارش پیشرفت پروژه توسط مشاور
 -۲بررسی جلسات برگزار شده کمیسیون ها توسط دبیر اجرایی
 -۳ارائه روش شناسی و تدوین برنامه توسط مشاور

 شورای شهر اصفهان :شیرین طغیانی (رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران) ،احسان مالکیپور (کارشناس مرکز
پژوهشها)،علی حسن پور (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 :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)،جواد
کرباسی(کارشناس مسئول برنامه جامع)
 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 :رحمت اهلل زمانی (کارشناس)
 خانه کارگر استان اصفهان :غایب

 خانه کشاورز استان اصفهان :غایب

 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 :غایب
 وزارت نیرو:

-شرکت آّبفای شهر اصفهان  :غایب

-شرکت آب منطقهای استان اصفهان :غایب

-شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان :احسان صالحی(رئیس دفتر مهندسی)

 وزارت راه و شهرسازی :عارف اقوامیمقدم (رییس گروه دفتر طرحهای کالبدی) ،شادان پروند (کارشناس دفتر
طرحهای کالبدی) ،سعید ایرانفر(دفتر طرح ریزی شهری)
 شرکت مشاور نقش محیط:مجید نمینی (مدیر طرح) ،محمد ساالری(مهندسین مشاور نقش محیط) ،حمید رضا صفری
(مسئول دفتر محلی) ،مهدیه قائم مقامی(کارشناس).
 اصحاب رسانه :غایب

در ابتدای جلسه گزارش روششناسی و تدوین برنامه به همراه گامهای عملی انجام شرح خدمات توسط مهندسین مشاور به
جلسه ارائه و آسیبشناسی مشکالت و نقاط ضعف برگزاری جلسات کمیسیونهای تخصصی توسط اعضا مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه گزارش برگزاری جلسات کمیسیونهای تخصصی توسط دبیر اجرائی (شهرداری اصفهان) به جلسه ارائه شد .خالصه
گزارش اقدامات انجامشده توسط نماینده شورای شهردر خصوص جلسه با جناب آقای دکتر کاظمیان در ارتباط با روششناسی
انجام کار و همچنین گزارش تعداد جلسات و گزارش جلسه با اقشار ویژه در خصوص زنان ارائه شد و با توجه به مباحث مطروحه
توسط اعضا مصوبات بند زیر مورد اجماع قرار گرفت.

 مقرر گردید در جلسات آتی خالصه گزارش اقدامات به صورت فرآیندی توسط مشاور و دبیر اجرایی در اختیار اعضایجلسه قرار گیرد.

 مقرر گردید برای جلسه آینده از جناب آقای مهندس غالمرضا کاظمیان مدیرکل محترم دفتر طرحریزی شهری وطرحهای توسعه و عمران جهت حضور در جلسه دعوت به عمل آید.

 -مقرر گردید دبیر اجرایی ،راهنما و فرآیند تشکیل و نحوه برگزاری جلسات کمیسیونهای تخصصی را تنظیم نماید.

 -مقرر شد روششناسی تدوین برنامه طبق نظرات اعضا اصالح شود.

 -نهادهایی که با نظر اعضای کمیسیونها به عنوان عضو جدید کمیسیونهای تخصصی انتخاب شدهاند ،در کمیسیونها حق

-

رای خواهند داشت اما در شورای راهبری حسب ضرورت بدون حق رای دعوت خواهند شد.

