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 تعالی بسمه

 اصفهان منطقه - شهر توسعهبرنامه  شورای راهبریجلسه تصور
 سالن جلسات عمارت باغ زرشک کان جلسه:م 77 -7۴ساعت  71/۹/۹1شنبه  زمان جلسه: ۳ شماره جلسه:

  دستور جلسه:الف( 
  ی راهبریشورا تشکیل داخلی نامهآیین بررسی .7

 هارایه گزارش محدوده مطالعات برنامه توسع .2
 های موضوعی بررسی کمیته .۳
 نقشه راه و برنامه زمانی انجام پروژهارایه  .۴

 :اعضای جلسهب( 
 نصیر ملت )رئیس کمیسیون امور ، عمران( و معماری ،شهرسازیشیرین طغیانی )رئیس کمیسیون  :)رئیس جلسه( اصفهان شورای شهر

 (کمیسیون شهرسازیکمیسیون کارشناس نژاد )عباس شایان، (هاشپور )کارشناس مرکز پژوهمالکی احسان ،اقتصادی، حقوقی و گردشگری(
 رئیس اداره، علی هنردان )محمد بنائیان )معاون شهرسازی و معماری اداره کل( :)دبیر جلسه( اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 

معاونت شهرسازی  کارشناس کارشناسبخشی ) ذرابو، (معاونت شهرسازی و معماری زینب قزاقی )کارشناس(، توسعه شهری و معماریهای طرح
 و معماری(

 رییس اداره طرح های جواد کرباسی ) ،(معماری و شهرسازی تمعاونریزی شهری رییس اداره مطالعات و برنامه) فریاد پرهیز :شهرداری اصفهان
 (محمد ظهرابی )کارشناس معاونت شهرسازی و معماریعلی، معاونت شهرسازی و معماری(تفصیلی 

 :(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 

 :غایب اتاق صنعت و معدن 
 :کارشناس( رحمت اهلل زمانی جهاد کشاورزی استان اصفهان( 
 غایب ستان اصفهان:خانه کارگر ا 
 :کمیسیون بازرگانی کمیته اصفهان؛ رئیس استان دبیر و ایران کشاورز خانه مرکزی شورای عضومحمد صادقی ) خانه کشاورز استان اصفهان 

 (اصفهان بازرگانی اتاق کشاورزی
 :(اصفهان شهرستان زیست محیط رییسمحمود قهرمانی ) سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
 امور اجتماعی( مجتبی نیرومند )دفترتحت نظر استانداری(،  نهادهای مردمسازمانمنتخب  نماینده) قهرائی علی نهاد:های مردمسازمان 
 غایب ریزی استان اصفهان:سازمان مدیریت و برنامه 
 :(شهری توسعه هایطرح بررسی و طراحی گروه مسئولفر )سید سهیل موسوی سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان 

 غایب :)از کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی( ریزی استانشورای برنامه 
  :وزارت نیرو 

 :(برداریبهره معاونت کارشناس) زادهمحمدرضا کریم شرکت آبفای شهر اصفهان 
 مهرنوش هادی (هرودخان مهندسی دفتر کارشناسمحمدرضا رهرو ) (،کارشناس) رضایی افشین :ای استان اصفهانشرکت آب منطقه ،

 (سواحل و هارودخانه دفتر کارشناسپیکانی )

 :دفتر  رییس گروه) مقدمعارف اقوامی ،(و معماری ریزی شهریطرحمدیرکل دفتر ) گوهریکامبیز مشتاق وزارت راه و شهرسازی
 (کالبدی هایحدفتر طر )کارشناس لیلی املشی(، کالبدی هایدفتر طرح )کارشناس ، شادان پروند(کالبدی هایطرح
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 :محمد خسروی )کارشناس((ئول دفتر اصفهانمسپور )کاوه اسدمجید نمینی )مدیر پروژه(،  شرکت مشاور نقش محیط ، 

  :شهرداری اصفهان(، محمدرضا شریف )اداره کل ارتباطات و  ایهرسان ارتباطات، مریم کراری )اداره ایمنا( )خبرنگارندا سپاهی اصحاب رسانه
 ل شهرداری اصفهان(روابط بین المل

  :اداره صنعت، معدن و تجارت( پورمحمد زینلی ،(شهرداری نظنز)اکبری علیحجت حاج(، جهاد دانشگاهی)پور مهدی ژیانمهمان( 

 مصوبات جلسه:ت( 
 .شودمیبرگزار  77ساعت  7/7۱/۹1، شنبه آینده مورخ بعدیجلسه  .7

 رد.پیشنهاد انتصاب دو دبیر برای شورای راهبری رای نیاو .2

 پیشنهادی خود را تا قبل از جلسه بعدی تهیه نماید. داخلی نامهآیینوزارت راه و شهرسازی  .۳

  روز قبل از برگزاری جلسه در اختیار شورای راهبری قرار دهد. ۳مشاور مستندات مربوط به دستورکارهای هر جلسه را  .۴



 

 

 

 

 



 

 


