بسمه تعالی

صورتجلسه شورای راهبری برنامه توسعه شهر  -منطقه اصفهان
شماره جلسه9 :

زمان جلسه :شنبه  99/11/11ساعت 11 -11

مکان جلسه :تاالر شورای شهر – ساختمان شهرداری
مرکزی

الف) دستور جلسه:
 .1گزارش اقدامات انجام شده در دو هفته گذشته.
 .1بررسی آیین نامه داخلی.
ب) اعضای جلسه:

 شورای شهر اصفهان :شیرین طغیانی (رئیس کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران) ،احسان مالکیپور (کارشناس مرکز پژوهشها)

 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 :غایب
 اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان :غایب
 اتاق صنعت و معدن :غایب

 جهاد کشاورزی استان اصفهان :رحمت اهلل زمانی (کارشناس)
 خانه کارگر استان اصفهان :غالم رضا فکاری(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)
 سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اصفهان :مجید زمانی دهاقانی (کارشناس)
 سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان :غایب
 شورای برنامهریزی استان :غایب

 دفتر امور اجتماعی استانداری :غایب
 وزارت نیرو:

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

شرکت آب منطقهای استان اصفهان :محمدرضا رهرو (کارشناس دفتر مهندسی رودخانه) ،مهرنوش هادی پیکانی(کارشناس)-شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان:احسان صالحی(رئیس دفتر مهندسی)

 وزارت راه و شهرسازی :عارف اقوامی مقدم (دفتر طرح ریزی شهری)

 شرکت مشاور نقش محیط :مجید نمینی (مدیر پروژه) ،کاوه اسدپور (مسئول دفتر اصفهان) ،حسین بهرامی(کارشناس)
 اصحاب رسانه :غایب
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ت) خالصه مباحث مطرح شده:


ابتدا جناب آقای اقوامی مقدم ،نماینده وزارت راه و شهرسازی در مورد ارسال به موقع دعوتنامهها ،اعضای جدید شورای
راهبری ،نقش شورای راهبری ،و برگزاری کمیسیونهای شورای راهبری صحبت کردند .ایشان همچنین در پاسخ به پرسشی در
ارتباط با نقش وزارتخانه در قبال مشاور برنامه ،تاکید کردند که تنها نقش وزارتخانه پاسداری و نظارت از/بر حضور کلیه
سهمداران در فرایند تدوین برنامه است و مهم این است که این فرایند دموکراتیک باشد.



خالصه اقدامات انجامشده در دو هفته گذشته از جمله تشکیل جلسات کانونی ،نحوه انجام کار و مشکالت ایجاد شده توسط
مشاور ارائه شد و پیشنهاد شد جلسات کانونی به ابتدای سال بعد منتقل شود .همچنین مشاور بیان داشت زمانبندی جلسات
مصاحبه با نمایندگان دستگاههای بخش عمومی تا سهشنبه ظهر در اختیار دبیر اجرایی قرار خواهد گرفت.



گزارش اقدامات صورتگرفته در دو هفته گذشته توسط دبیر اجرائی ارائه شد .موارد ذکر شده شامل جدول مشارکت سهمداران
در جلسات کانونی ،آسیب شناسی و نحوه انجام کار در جلسات کانونی ،انجام تبلیغات محیطی از ابتدای سال  99و پیشنهاد انتقال
زمان جلسات کانونی به ابتدای سال  99بود.



نماینده مرکز پژوهشهای شورا تاکید کرد رفت و برگشتهای قرارداد و شرح خدمات بین مشاور ،وزارتخانه و اداره کل راه و
شهرسازی چند ماه زمان برد و موجب شد جلسات کانونی در اسفندماه برگزار شود.



نماینده آبفا بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی قبل از جلسات کانونی تاکید کرد.



موارد زیر توسط سایر اعضای جلسه پیشنهاد شده یا مورد تاکید قرار گرفت:

 لزوم پایبندی مشاور به برنامه زمانبندی تحویل گزارش تشخیص تا پایان بهار.
 لزوم ارایه گزارشهای پروژه توسط مشاور (به صورت مکتوب یا دیجیتال).
 لزوم ارائه موضوع و نقاط قوت و ضعف توسط مشاور در جلسات کانونی در جهت هدفمندسازی جلسات.
 لزوم برگزاری سمینار آموزشی برای سهمداران توسط دبیر اجرائی.
 لزوم ارائه جمعبندی جلسات کانونی به شورای راهبری توسط مشاور.
 لزوم هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی جهت تشکیل جلسه با استاندار محترم.
 لزوم تصویب آئین نامه داخلی.
 لزوم انجام برنامه کافه جهانی.
 ارائه برنامه زمانبندی هفتگی توسط مشاور.
 تعیین تکلیف نماینده وزارت نیرو.

ث) مصوبات جلسه:

 .1جلسه با روسای نهادهای عضو شورای راهبری توسط دبیر اداری پیگیری شده و در اسرع وقت برگزار گردد.
 .1سمینار آموزشی سهمداران توسط دبیر اجرائی در فروردینماه برگزار شود.
 .1زمان برگزاری جلسات کانونی به ابتدای سال  99انتقال پیدا کند.
 .4کمیسیونهای شورای راهبری تشکیل شود.
 .5جلسه ویژه به منظور بررسی و تصویب آییننامه شورای راهبری هفته آینده برگزار شود.
 .6جلسه تخصصی با موضوع توزیع آب ،سهشنبه همین هفته در آبفا برگزار شود.
 .9تحلیل سهمداران در جلسه دوهفته آینده شورای راهبری برگزار شود .به همین منظور ،در جلسه هفته آینده ،شیوه تحلیل
سهمداران توسط دبیر اجرایی ارایه شود.
 .9نمودار گردش کار ارایه شده توسط مشاور ،تا جلسه دو هفته آینده توسط شورای راهبری بررسی و اعالم نظر شود.
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 .9گزارش تشخیص برنامه جامع اصفهان تا پایان بهار  99توسط مشاور تهیه شود و بر این اساس ،مشاور ،برنامه زمانبندی مراحل
پروژه را تهیه و با هماهنگی دبیر اجرایی 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.
 .11با توجه به نامه شماره  69119/99/15مورخ  99/11/16اداره کل راه و شهرسازی در خصوص ارسال گزارش فیزیکی ماهیانه،
مشاور تا جلسه آینده در این ارتباط اقدام نماید.
 .11خروجی جلسات کانونی در اختیار شورای راهبری قرار گیرد.
 .11مکاتبه با رییس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان اصفهان در خصوص نماینده وزارت نیرو در شورای راهبری
توسط دبیر اداری صورت پذیرد.
 .11نماینده بانک مرکزی و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگان شورای راهبری اضافه شوند.
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