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 نماینده نهاد مشکالت
در  مبحث  قینبودن ضوابط جامع و دق .1

 نو یهایانرژ
 ندگانینما ابیدر غ هایریگ میتصم .2

 عیتوز ندهیمثال: نبودن نما نفعانیهمه ذ
 5ماده   ونیسیبرق در کم

 هادستگاه انیمنافع م تعارض .3
 یینشدن طرح جامع حکمروا ادهیپ .4

 یشهر
 کپارچهی تیریمد نبودن .5

برق شهرستان  عیشرکت توز

 اصفهان
 صالحیآقای 

 یهایکاربر ییاینامناسب جغراف عیتوز .6
متمرکز خدمات مثل  مراکز  یی)جانما
 (یپزشک

  یانرژ ارانهی .7
که منجر  یاجتماع یساختارها  رییتغ .8

خودرو شده  یشخص تیمالک شیبه افزا
 است

 یشهر یمتوسط طول  سفرها شیافزا .9
 گریاتوبوس د یحت ی) مثال در موارد

 (ستیمطلوب ن
 یبرا  داریبلندمدت و پا میتصم .11

)در مقابل راه  ستیها به صرفه نسازمان
 کوتاه مدت( یهاحل
 یو نگهدار زیتجه یباال یهانهیهز .11

 یونقل براسامانه حمل راتیو تعم
 یشهردار

فرهنگ  جیدر ترو یفراسازمان موانع .12
 عدم استفاده از خودرو )مثال دوچرخه(

 کیونقل و ترافمعاونت حمل

 اصفهان یشهردار
 ییلقا آقای

 ستیاز هم ن یجدا یآب و انرژ .13
 ازیو ن ستین یکاف یدیخورش شهر .14

جامع شامل منابع، مصرف و  کردیبه رو
 شودیم دیتول

 نیدر ب یگرفرهنگ مطالبه نبود .15
 نهیبه تیفیشهروندان در خصوص  ک

 نهیشده  ) مصرف به هیارا یهاساختمان
 تیفیو ک ینبود شناسنامه انرژ -یانرژ
 سبز( گواهی نبود –ها ساختمان یبرا

 یانرژ افتیو باز یسازنهیبه مباحث .16
  یو منابع مثل  روزآمد مانند آب خاکستر

بر تعداد پروانه ها معوق نگه  ریبه خاطر تاث
 داشته شده است

استان  یسازمان نظام مهندس

 اصفهان
 اصل یاحمدرضا طاهر
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 نماینده نهاد مشکالت
 یو مقررات مل نیقوان تیرعا عدم .17

 19ساختمان از جمله مبحث 
 یبرا یقیتشو یهابسته نبودن .18

 یکه بر اساس پارامترها ییهاساختمان
 ساخته شده است نهیبه

 یحکومت محل نیب یهماهنگ نبودن .19
 یو مصرف انرژ تیریمد نیدر زم یو مل
ها در و تعهد سازمان تیشفاف عدم

  یخصوص  مصرف انرژ
 یگریمجر چند .21

 و دینبود  سامانه آمار و اطالعات تول .21
شهر اصفهان ) در حال  یمصرف جامع برا

ها سازمان  ریسا یدارد ول یحاضر شهردار
 فاقد آن هستند(

ها و سازمان یتعهد برا نبودن .22
 ) کنندیم ندهیاال دیکه تول یینهادها

 و موارد الزام اور( مهیجر
نحوه   قیامکان رصد جامع و دق عدم .23

 ی) به خصوص در حوزه ها  یمصرف انرژ
 (یخاص و عموم

 یهایبودن سهم انرژ نامشخص .24
 شده توسط نهادها دیتول ریدپذیتجد

 یمعاونت خدمات شهر

 اصفهان یشهردار
 ینیحس آقای  

هنوز  یمشاغل مزاحم شهر .25
 نشده اند یسامانده

در   ندهیآال ایپرمصرف و  مشاغل .26
اند )بار نشده ییمناسب جانما یپهنه ها

  دیتول ،یمنابع و انرژ نی، تام یکیتراف
 (ندهیاال

دوچرخه  یبرا یشهر یهارساختیز .27
 ستیفراهم ن

 و پر داریرپایمصرف موجود غ یالگو .28
 مصرف است

سبز  در  تیریمد یالگوها .29
 شودینم تیها رعاساختمان

استان  ستیز طیکل محاداره

 اصفهان
 خانم موالیی

 رود یاتر نمرمشکالت از حد شعار ف .31
 رسدیو به مرحله اجرا نم

شعارها و  یاجرا یدغدغه برا نبودن .31
 یمصرف انرژ یسازنهیبه یوهایسنار

 ینصراللهآقای  دانشگاه هنر اصفهان
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 نماینده نهاد مشکالت
 نیو ا شودیفروخته م تخلفات .32

باعث سودآور شدن  یموضوع حت
 شده است ینظارت یهاسازمان یاهتخلف

ن  نبود لیها بدلعمر کوتاه ساختمان .33
  ضوابط طول عمر

  بر تخلفات حینظارت صح نبود .34
 ییارشته نیب یراهبر یشوراها نبود .35

الزم در حوزه  یهاشامل همه تخصص
 یانرژ

شهر و حقوق  دبانیانجمن د

 یشهروند
 فروزان آقای
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 نماینده نهاد
 شهره موالیی استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .1

 احسان صالحی برق شهرستان اصفهان عیشرکت توز .2

 احمدرضا طاهری اصل استان اصفهان یسازمان نظام مهندس .3

 فرشاد نصراللهی دانشگاه هنر اصفهان .4

 فاطمه احمدی شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .5

 صفریحمیدرضا  شرکت شماور نقش محیط .6

 مهدی حسینی اصفهان یشهردار یمعاونت خدمات شهر .7

 افروز مهرابیان استان اصفهان یسازمان نظام مهندس .8

 جمشید لقایی اصفهان یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل .9

 روزبه فروزان یشهر و حقوق شهروند دبانیانجمن د .11

 فریادپرهیز اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .11

 مصطفی دهقانی اصفهان یشهردار یو معمار یشهرسازمعاونت  .12

 


