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 قرآن قاري دكتر آقاي جناب

 اصفهان استان شهرسازي و راه محترم مديركل
 

 نتیجه ارزيابی فنی مشاوران مرحله دوم برنامه جامع شهر اصفهان موضوع:

 ؛با سالم و احترام

ر محترم دعوت شهردا شدن غیر معمول فرایند انتخاب مشاور مرحله دوم برنامه جامع شهر اصفهان، بهحضرید پیرو طوالنیهمانگونه که مست

استانداری  مه جامع، نماینده معاونت عمرانیبا حضور اینجانب، جنابعالی، رییس شورای راهبری برنا ۳۰/۲/۱۴۰۰ای در تاریخ اصفهان جلسه

مه د شیوه اداگیری در مورتصمیم شدو اداره کل راه و شهرسازی استان برگزار گردید و در این جلسه مقرر و برخی معاونان شهرداری 

، جلسه شورای راهبری برگزار گردید ۳۰/۲/۱۴۰۰فرایند انتخاب مشاور مرحله دوم به شورای راهبری برنامه واگذار گردد. متعاقبا در تاریخ 

مایند )الزم به ذکر ارزیابی ن امه راداره کل، مقرر شد شورای راهبری برنامه جامع، مشاوران مرحله دوم برنو با اصرار و تاکید نمایندگان آن ا

ین رو، بر تند(. از اپذیر دانسرا در چارچوب فرایندهای مرسوم اداری امکان است نمایندگان اداره کل، انتخاب مشاور توسط شورای راهبری

بری برنامه ها در جلسه شورای راهرایه آنان که در اختیار اعضای شورای راهبری قرارگرفت و همچنین اتوسط مشاور اساس اسناد ارایه شده

نامه داخلی پنجم آیین ها محاسبه گردید. به استناد بند سوم ماده، مشاوران مرحله دوم، ارزیابی شده و امتیازات فنی آن۱۹/۳/۱۴۰۰در تاریخ 

دات الزم ه سایر مستنبه همراشده توسط اعضاء و نتیجه نهایی ارزیابی در حکم مصوبه شورای راهبری ضاءهای امشورای راهبری برنامه، فرم

 شود. فیلم کامل دو جلسه مذکور شورای راهبری نیز در آپارات برنامه جامع موجود است.به پیوست تقدیم حضور می

ابعاد  وی نپرداخته های جامع سنتی صرفا به موضوعات کالبدالف طرحبا توجه به اینکه برنامه جامع شهر اصفهان با رویکرد نوین، بر خ

اد با مه که شامل افرشورای راهبری برناتی و حکمرانی شهری را در بردارد، اجتماعی، زیرساخ محیطی،مختلف اقتصادی، زیست

رتر هستند. امید است بخاب مشاور ای برای انت، جمع شایستهاست معه مدنیهای متنوع از نهادهای بخش عمومی، خصوصی و جاتخصص

را  گیری هماهنگ در مدیریت شهری اصفهانگیری از خرد جمعی شورای راهبری در انتخاب نهایی مشاور، مسیر تصمیمجنابعالی با بهره

 868۰۴۹۰شناسه:  استمرار بخشید.

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 حضارجرد، معاون شهرسازی و معماری وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران جهت استسرکار خانم دکتر صادق مالوا 

  سازمان بازرسی کل کشور و بازرس کل استان اصفهان جهت استحضار 6جناب آقای طباطبائی، رییس محترم منطقه 

 هت استحضارجناب آقای مهندس غالمی، معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان ج 

 جناب آقای دکتر نوروزی، شهردار محترم اصفهان جهت استحضار 
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 اصفهان شهر اسالمی شوراي رئیس


