بسمه تعالی

صورتجلسه شورای راهبری برنامه توسعه شهر  -منطقه اصفهان
شماره جلسه8 :
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مکان جلسه :تاالر شورای شهر – ساختمان شهرداری
مرکزی

الف) دستور جلسه:
 .1مقرر شد ساز و کار اخذ نظرات جامعه محلی و شهروندان توسط مشاور و با هماهنگی دبیر اجرایی در جلسه آتی ارائه شود.

 .7نمودار گردش کار و برنامه زمان بندی پروژه توسط مشاور پیشنهاد و پس از تایید ،جهت اطالع عموم در سایت برنامه بارگذاری گردد.
 .1بررسی آیین نامه داخلی.
ب) اعضای جلسه:

 شورای شهر اصفهان :شیرین طغیانی (رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران) ،احسان مالکیپور (کارشناس مرکز پژوهشها)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 فریاد پرهیز (رییس اداره مطالعات و برنامهریزی شهری 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- :

 خانه کشاورز استان 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- :
 شورای برنامهریزی استان- :

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

 شرکت آبفای شهر اصفهان :سید محسن صالح (مدیر دفتر فنی)

 شرکت آب منطقهای استان اصفهان 0محمدرضا رهرو (کارشناس دفتر مهندسی رودخانه)،مهرنوش هادی پیکانی(کارشناس)
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان0مهرداد دادخواه(معاون مهندسی)
 وزارت راه و شهرسازی :غایب

 شرکت مشاور نقش محیط :مجید نمینی (مدیر پروژه)،مهدیه قائم مقامی(کارشناس)
 اصحاب رسانه :مریم کراری (کارشناس).
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ت) خالصه مباحث مطرح شده:


نمودار فرایند گردش کار تهیه گزارش تشخیص برنامه جامع اصفهان ارائه و خالصه اقدامات انجامشده در دو هفته گذشته از
جمله تشکیل جلسات کانونی و نحوه انجام کار توسط مشاور ارائه شد .همچنین مشاور درخواست کرد اطالعات  GISمورد نیاز را
در اختیار ایشان قرار دهند.



گزارش اقدامات صورتگرفته در دو هفته گذشته توسط کارشناس مرکز پژوهشهای شورا ارائه گردید از جمله موارد ذکر شده
موضوع نشست هماندیشی با اصحاب رسانه که به دلیل حادثه تروریستی به تعویق افتاد ،مقرر شد در این هفته برگزار شود .در
ادامه عدم استفاده مشاور از فرصت زمان دو هفتهای که برای مصاحبه با دستگاههای مدیریت شهری درنظر گرفته شده بود،
عدم ارسال به موقع محتوای مورد نیاز دستورکار جلسه ،و چاالک نبودن مشاور نیز مطرح گردید.



موارد زیر توسط اعضای جلسه پیشنهاد شده یا مورد تاکید قرار گرفت0
 لزوم پایبندی مشاور به برنامه زمانبندی تحویل گزارش تشخیص تا پایان بهار.
 لزوم ارایه گزارشهای پروژه توسط مشاور (به صورت مکتوب یا دیجیتال).
 لزوم هماهنگی مشاور با دبیر اجرائی جهت ارایه محتوا در جلسات شورای راهبری.
 لزوم تقویت تیم کارشناسی مشاور در دفتر محلی اصفهان.
 ارائه برنامه زمانبندی هفتگی توسط مشاور
 ضرورت مدیریت منسجم و متمرکز پروژه از سمت کارفرما (دبیر اجرایی)



پیشنهاد شد سلسله مراتب نمودار فرایند گردش کار تهیه گزارش تشخیص برنامه جامع اصفهان مشخص شود و نمودار در
نرمافزار ارائه شود.

ث) مصوبات جلسه:

 .1مقرر شد برنامه زمانبندی برگزاری جلسات موضوعی ،توسط دبیر اجرایی بازنگری شده و تا سهشنبه رسما اعالم شود.
 .7مقرر شد گزارش تشخیص برنامه جامع اصفهان تا پایان بهار  78توسط مشاور تهیه شود و بر این اساس ،مشاور ،برنامه زمانبندی
مراحل پروژه را اصالح و در سایت برنامه بارگذاری گردد .همچنین برنامه زمانبندی پروژه ،بجای بخشبندی فصلی ،به صورت هفتگی
بخشبندی شده و تا جلسه آینده در قالب ام اس پروجکت ارایه شود.
 . 1نمودار گردش کار ارایه شده توسط مشاور ،تا جلسه آینده توسط شورای راهبری بررسی و اعالم نظر شود.
 .4مقرر شد با توجه به نامه شماره  87118/72/11مورخ  72/1:/78اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ارسال گزارش فیزیکی ماهیانه،
مشاور تا جلسه آینده در این ارتباط اقدام نماید.
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