بسمه تعالی

صورتجلسه شورای راهبری برنامه توسعه شهر  -منطقه اصفهان
شماره جلسه2 :
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مکان جلسه :تاالر شورای شهر – ساختمان شهرداری
مرکزی

الف) دستور جلسه:
 .0گزارش معرفی اعضای شورای راهبری
 .2تشریح آئین نامه پیشنهادی داخلی شورای راهبری
 .3گزارش پیشرفت برنامه
 .4پرسش و پاسخ
ب) اعضای جلسه:

 شورای شهر اصفهان (رئیس جلسه) :شیرین طغیانی (رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران) ،نصیر ملت (رئیس کمیسیون امور
اقتصادی ،حقوقی و گردشگری) ،احسان مالکیپور (کارشناس مرکز پژوهشها) عباس شایاننژاد (کارشناس کمیسیون شهرسازی)اصغر
برشان(عضو شورا)
 اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان (دبیر جلسه) :محمد بنائیان (معاون شهرسازی و معماری اداره کل) ،علی هنردان (رئیس اداره
طرحهای توسعه شهری و معماری) ،زینب قزاقی (کارشناس معاونت شهرسازی و معماری) ،ابوذر بخشی (کارشناس 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) ،جواد کرباسی (رییس اداره طرح های تفصیلی معاونت شهرسازی و معماری) ،علیمحمد ظهرابی
(کارشناس معاونت شهرسازی و معماری)
 اتاق اصناف استان اصفهان :روح اهلل چلونگر (رییس کمیسیون امور اقتصادی)
 اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان :علی کرباسی زاده (نایب رئیس اول کمیسیون گردشگری و برند شهری)،سحر
امینی (دبیر کمیسیون گردشگری و برند شهری)
 اتاق صنعت و معدن- :
 جهاد کشاورزی استان اصفهان :رحمت اهلل زمانی (کارشناس) حمید صفیان (کارشناس)
 خانه کارگر استان اصفهان- :

 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 (کارشناس)

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

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

 شرکت آبفای شهر اصفهان :محمدرضا کریمزاده (کارشناس معاونت بهرهبرداری)سید محسن صالح (مدیر دفتر فنی)

 شرکت آب منطقهای استان اصفهان :محمدرضا رهرو (کارشناس دفتر مهندسی رودخانه) مهرنوش هادی پیکانی (کارشناس دفتر
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رودخانهها و سواحل)
 وزارت راه و شهرسازی :غایب

 شرکت مشاور نقش محیط :کاوه اسدپور (مسئول دفتر اصفهان)
 اصحاب رسانه- :

ت) مصوبات جلسه:
 .0مقرر گردید اعضاء تا تاریخ  99/9/04در خصوص پیش نویس آئین نامه داخلی شورا نظرات خود را به صورت کتبی به
دبیرخانه ارسال و نقطه نظرات ارسالی در جلسه آتی شورای راهبری مورخ  99/9/09مورد بررسی قرار گیرد.
 .2مقرر گردید جلسات شورا در روزهای شنبه برگزار و تقویم زمانی آن توسط دبیرخانه به اعضاء اطالع رسانی گردد.
 .3مقرر گردید نقشه راه مشاور برای تکمیل شرح خدمات توسط مشاور ارائه گردد.
 .4مقرر گردید جلسه آتی شورای راهبری در تاریخ  99/9/09در محل مرکز همکاریهای بین المللی (چهارباغ باال) برگزار
گردد.
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