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 تعالی بسمه

 اصفهان منطقه - شهر توسعهبرنامه  شورای راهبریجلسه تصور

ساختمان شهرداری  –تاالر شورای شهر  مکان جلسه: 00 -01ساعت  92/01/29شنبه  زمان جلسه: 6 شماره جلسه:
 مرکزی

  دستور جلسه:الف( 
 ران، زمان، مکان(دابندی جلسات موضوعی )موضوع جلسه، سهمزمان تعیین و تصویب برنامه. 0
 نامه داخلیادامه بررسی آیین. 9

 
 :اعضای جلسهب( 

 پور )کارشناس مرکز مالکی ، احسانعمران(شهرسازی، معماری و شیرین طغیانی )رئیس کمیسیون  :)رئیس جلسه( اصفهان شورای شهر
 شایان نژاد )کارشناس((هاپژوهش

 رئیس ادارهمحمد بنائیان )معاون شهرسازی و معماری اداره کل(، علی هنردان ) )دبیر جلسه(: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان 
کارشناس معاونت شهرسازی و بخشی ) ابوذر(، معاونت شهرسازی و معماری (، زینب قزاقی )کارشناستوسعه شهری و معماریهای طرح

 معماری(
 ریزی رییس اداره مطالعات و برنامه) اری اصفهان(فریاد پرهیزسید احمد حسینی نیا )معاون شهرسازی و معماری شهرد :شهرداری اصفهان

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

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

 اصفهان( بازرگانی اتاق کشاورزی
 :علیرضا چیت ساز)کارشناس مسئول( سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان 
 نهاد تحت نظر استانداری(های مردم)نماینده منتخب سازمان قهرائی علی نهاد:های مردمسازمان 
 مجید زمانی )کارشناس( ریزی استان اصفهان:ریت و برنامهسازمان مدی 
 :(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 

 :رومند)کارشناس(مجتبی نی دفتر امور اجتماعی استانداری 
  :وزارت نیرو 

 :سید محسن صالح )مدیر دفتر فنی( شرکت آبفای شهر اصفهان 
 (رودخانه مهندسی دفتر کارشناسمحمدرضا رهرو ): ای استان اصفهانشرکت آب منطقه 

 :غایب وزارت راه و شهرسازی 
 :(مسئول دفتر اصفهانپور )کاوه اسدمجید نمینی )مدیر پروژه(،  شرکت مشاور نقش محیط 

  :خبرنگار ایمنا(، شهین اصالنیاصحاب رسانه( 

  :(اکبری )شهرداری نظنزعلیحجت حاجمهمان 
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 ششمت(خالصه مباحث جلسه 

  طراحی سایت و شروع کار مستند خالصه گزارش اقدامات انجام شده در دوهفته گذشته ارائه شد ،از جمله اقدامات انجام شده
 شد.سازی برنامه جامع میبا

 حال بررسی است.  همچنان درهای مختلف توسط شهرداری فهرست مطالعات از ارگان 

 گرفته توسط مشاور در دو هفته گذشته ارائه شد.گزارش اقدامات صورت 

 ها توضیحاتی ارائه شد.بندی جلسات کمیسیوندرخصوص برنامه زمان 

 وضوعات تصمیم گیری گردید.مشاور موضوعات پیشنهادی ذیل کمیسیون ها را ارائه ودر خصوص م 

 
 ( مصوبات جلسه:ث

 موضوعات پیشنهادی ذیل کمیسیون ها توسط مشاور ارائه به شرح ذیل مصوب گردید:  -1
 

 . محیط زیست، کشاورزی، و بهداشت0.0
 . آب0.9
 . بهداشت و سالمت0.1
 . کشاورزی0.4
 . محیط زیست0.5

 . حمل و نقل و فناوری اطالعات9
 ل . حمل و نق9.0
 . فناوری اطالعات9.9

 . کالبدی1
 . کیفیت محیط شهری )بافت و ...(1.0
 . الگوی توسعه شهر1.9
 های جاری. ضوابط و رویه1.1
 . سیما و منظر شهری1.4
 ای، ملی و .... نقش و جایگاه اصفهان در مقیاس منطقه1.5

 . اقتصاد و گردشگری4
 . فضای کسب و کار4.0
 اکوسیستم نوآوریبنیان و . اقتصاد دانش4.9
 . گردشگری4.1
 . فقر شهری4.4
 . مالیه شهری4.5
 . صنعت4.6
 . بازرگانی4.9
 . نیروی انسانی4.4
 . انرژی4.2
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 . اقتصاد مسکن4.01
 اجتماعی -. فرهنگی 5

 شناسی. جمعیت5.0
 . هویت فرهنگی5.9

 ای. حکمروایی شهری و منطقه6
 

 آتی مطرح گردد. ر در جلساتمشاومقرر شد موضوعات ذیل کمیسیون حکم روایی توسط  -9

 مقرر موضوعات ذیل کمیسیون اجتماعی فرهنگی نیز توسط مشاور تکمیل گردد. -1

عی به همراه محل بندی برگزاری جلسات موضوزمان و داران موضوعات مختلففهرست اولیه سهم مقرر شد -4
 گانهای ذیربط ارسال گردد.توسط معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان به کلیه ار برگزاری جلسات 

 

 

 






