
 

 

 

  

 



 



   

1 

 

 تعالی بسمه

 اصفهان منطقه - شهر توسعهبرنامه  شورای راهبریجلسه تصور

ساختمان شهرداری  –تاالر شورای شهر  مکان جلسه: 33 -31ساعت  31/33/77شنبه  زمان جلسه: 7 شماره جلسه:
 مرکزی

  دستور جلسه:الف( 
 ارائه اقدامات انجام شده در دو هفته گذشته.. 3
 مه داخلیناادامه بررسی آیین. ۲

 
 :اعضای جلسهب( 

 شایان نژاد )کارشناس((هاپور )کارشناس مرکز پژوهشمالکی احسان :)رئیس جلسه( اصفهان شورای شهر 
 (، زینب قزاقی معماری توسعه شهری وهای طرح رئیس ادارهعلی هنردان ) )دبیر جلسه(: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان

 (معاونت شهرسازی و معماری )کارشناس
 مصطفی دهقانی)کارشناس(محمد ظهرابی )کارشناس معاونت شهرسازی و معماری(علیشهرداری اصفهان 
 :(اقتصادی امور کمیسیون رییسروح اهلل چلونگر ) اتاق اصناف استان اصفهان  
 (شهری برند و گردشگری کمیسیون دبیرسحر امینی ) اصفهان: استان بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق 

 :مهدی هراتیان فر )کارشناس( اتاق صنعت و معدن 
 :کارشناس( رحمت اهلل زمانی جهاد کشاورزی استان اصفهان( 
 :امید طاهری)کارشناس( خانه کارگر استان اصفهان 
 کمیسیون بازرگانی کمیته اصفهان؛ رئیس استان دبیر و ایران کشاورز خانه مرکزی شورای محمد صادقی )عضو اصفهان: خانه کشاورز استان 

 اصفهان( بازرگانی اتاق کشاورزی
 :اصفهان( شهرستان زیست محیط محمود قهرمانی )رییس سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
 نهاد تحت نظر استانداری(های مردمده منتخب سازمان)نماین قهرائی علی نهاد:های مردمسازمان 
 ریزی استان اصفهان:سازمان مدیریت و برنامه - 
 :(شهری توسعه هایطرح بررسی و طراحی گروه مسئولفر )سید سهیل موسوی سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان 

 یبغا: )از کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی( :ریزی استانشورای برنامه 

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

 :شرکت آبفای شهر اصفهان - 
 (رودخانه مهندسی دفتر کارشناسمحمدرضا رهرو ): ای استان اصفهانشرکت آب منطقه 

 :غایب وزارت راه و شهرسازی 
 :مهدیه قائم مقامی)کارشناس((ئول دفتر اصفهانمسپور )کاوه اسدمجید نمینی )مدیر پروژه(،  شرکت مشاور نقش محیط، 

  :اصحاب رسانه- 

  :مهمان- 
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 ششمت(خالصه مباحث جلسه 

 له تشکیل جلسات اقتصاد مسکن، گردشگری و بافت ناکارآمد توسط شده در دو هفته گذشته از جمخالصه گزارش اقدامات انجام
داران مطرح شده است. همچنین مشاور درخواست کرد شهرداری مشاور ارائه شد. در جلسات فوق الذکر مشکالت توسط سهم

 اطالعات مورد نیاز را با سرعت بیشتری در اختیار ایشان قرار دهد.

 بندی تشکیل های شورا به همراه برنامه زمانته گذشته توسط کارشناس مرکز پژوهشگرفته در دو هفگزارش اقدامات صورت
 جلسات موضوعی ارائه شد. همچنین موارد زیر مورد تاکید قرار گرفت:

 ضرورت حضور مدیران اداره کل راه و شهرسازی و معاونت شهرسازی شهرداری در جلسات موضوعی 

 روزرسانی به موقع سایت لزوم به 

 ایه جدول حضور و غیاب لزوم ار 

 بندی مورد تاکید قرار گرفت.ایجاد واحد کنترل پروژه و ارائه برنامه زمان 

 نامه داخلی شورای راهبری مجددا بررسی و در خصوص برخی بندها موارد زیر مطرح شد:آیین 

 شده باشد.ها انتخاب ها در شورای راهبری که دارای حق رای است، فردی است که توسط سمننماینده سمن 

 .در ارتباط با نماینده وزارت نیرو در شورای راهبری، با این وزارتخانه مکاتبه صورت پذیرد 

 های مختلف مورد تاکید قرار گرفت.ارایه نمودار فرایند تدوین برنامه و تبیین شیوه ترکیب نتایج روش 

 ها )معاونت شهرسازی و رخانه کمیسیونبایست توسط دبیداران ذیل موضوعات، و اقداماتی که میدرخصوص فهرست سهم
معماری شهرداری اصفهان( انجام گیرد توضیحاتی ارائه شد. همچنین با توجه به اینکه مدت زیادی از مهلت مقرر شده برای 

گذرد، پیشنهاد رییس جلسه این بود که دبیر اجرایی تصمیم نهایی را در این داران توسط اعضای شورای راهبری میمعرفی سهم
 زمینه اتخاذ نماید.

 ث( مصوبات جلسه:
مقرر شد ساز و کار اخذ نظرات جامعه محلی و شهروندان توسط مشاور و با هماهنگی دبیر اجرایی در جلسه آتی ارائه  .3

 شود.

معاونت شهرسازی و معماری  -مقرر گردید واحد کنترل پروژه و سیستم پشتیبان تصمیم در حوزه دبیر اجرایی  .۲
 تشکیل شود. -شهرداری اصفهان 

بندی پروژه توسط مشاور پیشنهاد و پس از تایید، جهت اطالع عموم در سایت برنامه نمودار گردش کار و برنامه زمان .1
 بارگذاری گردد.

 تصویب گردید. ۲1/3۲/77بندی برگزاری جلسات موضوعی تا تاریخ برنامه زمان .4

 باشد. 34:1۱الی  33و از  3۱:1۱الی  ۸مقرر شد ساعت برگزاری جلسات موضوعی از  .5

 

 

 










