بسمه تعالی

صورتجلسه شورای راهبری برنامه توسعه شهر  -منطقه اصفهان
شماره جلسه4 :

زمان جلسه :شنبه  79/11/1ساعت 11 -14

مکان جلسه :سالن جلسات عمارت باغ زرشک

الف) دستور جلسه:
 .1ارائه نمودار گردش کار پروژه وتصمیم گیری در مورد زمان بندی انجام مراحل پروژه .
 .2نهایی کردن آیین نامه داخلی شورا.
 .3ارائه گزارش مشاور در ارتباط با بندهای زیر از شرح خدمات که مهلت زمانی انجام آن ها به پایان رسیده است:
 بررسی های مقدماتی میدانی و اسنادی . تدقیق شناسایی گروه های سهم دار موجود و بالقوه که میتوانند وارد برنامه توسعه شوند. شناسایی قلمرو فضایی برنامه توسعه .پیشنهاد طبقه بندی ساختار فضایی شهر (طبقه بندی موضوعات).الزم به ذکر است طبق مصوبه جلسه قبل ،ضرورت دارد مشاور گزارش و سایر مستندات مربوط به بندهای فوق را چند روز قبل از جلسه
برای شورای راهبری ارسال نماید.
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)
 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 :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 :امید طاهری(کارشناس)
 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) ،مجتبی نیرومند (دفتر امور اجتماعی)
 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( :از کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی) :غایب
 دفتر امور اجتماعی استانداری:مجتبی نیرومند(کارشناس)
 وزارت نیرو:
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 شرکت آبفای شهر اصفهان :سید محسن صالح (مدیر دفتر فنی)

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

 وزارت راه و شهرسازی :کامبیز مشتاقگوهری (مدیرکل دفتر طرحریزی شهری و معماری)
 شرکت مشاور نقش محیط :کاوه اسدپور (مسئول دفتر اصفهان)
 اصحاب رسانه :شهین اصالنی (خبرنگار ایمنا)،

ت) مصوبات جلسه:
درخصوص متن پیشنهادی آئین نامه بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت :
 – 1رئیس کمیسیون عمران شورای شهر به عنوان نماینده شورای شهر و با عنوان رئیس شورای راهبری تعیین گردید.
 – 2معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به عنوان نماینده شهرداری و با عنوان دبیر اجرایی تعیین گردید.
 – 3مقرر گردید تبصره  3ماده  2آئین نامه پیشنهادی " در صورت تعدد سمن هایی که مجوز قانونی دارند ،این تشکل ها نماینده ای (یا
حداکثر دو نماینده) برای عضویت در شورا انتخاب و به این شورا معرفی میکنند.بدیهی است،نمایندگی مطالبات همه سمن ها بر عهده این

نماینده (یا نمایندگان )است  " .حذف شود.

 – 4پیشنهاد حضور نماینده دفتر نظارت استانی بانک مرکزی و نماینده وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان اعضای شورای راهبری مورد
موافقت قرار نگرفت،مقرر گردید بند  2-11حذف گردد.

 – 5عناوین کمیسیون های شورای راهبری به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت :
 . 5-1اقتصادی – گردشگری
 . 5-2اجتماعی – فرهنگی
 . 5-3حمل و نقل و فناوری اطالعات.
 . 5-4کشاورزی – محیط زیست و بهداشت و سالمت
 . 5-5کالبدی
 . 5-1حکم روایی شهری و منطقه ای
 – 1مقرر گردید گزارش تشخیص تا پایان اسفند سال جاری توسط مشاور به شورای راهبری ارائه گردد.
 – 9مقرر گردید جلسات مربوط به موضوع گردشگری تا قبل از جلسه آتی بصورت پابلوت برگزار گردد.
-8مقرر گردید تبصره یک ماده  2نیز حذف گردد.
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