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 نماینده نهاد مشکالت
 یامدهایسبز و پ یکمبود آب در فضا .1

و  یسبز شهردار یهکتار فضا 3700آن) 
م.م.م و  28م.م.م ساالنه و  45 ازین

 با پساب( ینیگزیجا
 نیو تعامل ماب نیقوان یاجرا عدم .2

 هادستگاه
و  ساتیانتقال و تاس یباال برا نهیهز .3

 نامتعارف یهااستفاده از آب زات،یتجه
و  یاریآب هاینامناسب پساب تیفیک .4

 یهاو انجام پروسه یمشکالت بهداشت
 هیجهت تصف یبعد

 یمعاونت خدمات شهر

 اصفهان یشهردار
 نژادآقای جمالی

جامع، فرونشست  تیرینبود طرح و مد .5
 ن،یزم
 آب ینهادها یمختلف برا انیمتول .6
 آب یجامع برا دگاهیو د اهداف .7
و اجبار  یفن زاتیو تجه ساتیتاس نبود .8

استفاده  ،عدمینیرزمیبه استفاده از آب ز
 ینیرزمیاز آب ز نهیبه

 آقای کمالی اصفهاندانشگاه 

 عامل ریبر مالحظات پدافند غ دیتاک .9
 آب یهاسامانه تیو موقع پراکنش .10
 میتام یبرا یعل خیآسمان و بابا ش چم .11

 یناش داتینفر و تهد ونیلیم 5آب شرب 
 از آن

 یسامانه مهم برا کیتنها  وجود .12
 یمواز یهاآب و نبود سامانه نیتام
ورود فاضالب  ،یپدافند کردیرو نبود .13

شبکه  یشهرها به بستر رودخانه، فرسودگ
 و هدررفت آب

و بستر رودخانه و  میبه حر تجاوز .14
 رمجازیتصرفات غ

 بودن مستمر در بستر رودخانه یجار .15
جامع پدافند استان و شهر که  طرح .16

 مسائل آب را مورد توجه قرار داده اند.

 رعاملیسازمان پدافند غ

 اصفهان یاستاندار
 آقای جوهری

آب  دیبر مطالعه گزارشات جد دیتاک .17
 ینیرزمیز

آب و  ساتینادرست تاس یابیمکان .18
 یانرژ
کمبود و  ،یاریآب ساتیدر تاس نقص .19

آب  ،یو جار یسطح یهاآب یناکارآمد

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 زادهخانم کبریایی
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 نماینده نهاد مشکالت
از  حیدر معابر و عدم استفاده صح یگرفتگ

 در شهر یمنابع آب جار

شهر  یریمطالعه طرح جامع خطرپذ .20
 اصفهان به صورت پیوست دیده شود.

روزانه  هیم.م در ثان 14/7آب شرب  نیتام
عدم امکان  ه،یم.م در ثان 4/5 یو کسر

 یمناسب شهر یبافت ها یآب برا نیتام

 استان بحران مدیریت سازمان

 اصفهان
 آقای کاظمی

مناسب در  تیری)عدم مد تیریمد .21
 (دیتول
و مصرف، کم شدن حجم آب  عیتوز .22

 ریدر مس
اشاره به کمبود و نبود آب از  عدم .23
 ییگرا دهیفا ،یمتول یهاسازمان یسو

 آب نیتام یها براساختارها و بخش
 سهام داران یبندتیاولو عدم .24
شهروندان به عنوان  یدسترس عدم .25

 یسهامداران اصل
 زاتیها و تجهخانه هیتصف یناکارآمد .26
 یمیقد یفن

 آب هیدر تصف نییپا یتکنولوژ .27

 یزیرو برنامه تیریسازمان مد

 استان اصفهان
 آقای زمانی

 قیعم یپل و ترک خوردگ 33نشست  .28
 آن
 اسیو کوچک مق یبخش نگاه .29
 یتیامن دیاز د یناش تیشفاف عدم .30
 و هدر رفت آب یآب یها رساختیز .31
مناسب  در بخش  تیریمد نبود .32

 یکشاورز
و عدم نظارت  رمجازیحلقه چاه غ 650. 33

 شیو روند رو به افزا

 آقای قهرایی آریا تمدن و فرهنگ تاریخ، بنیاد

 هااستفاده از پساب .34
آب  یشور ه،یتصف یکمبود بودجه برا .35
 یکشاورز یهانیزم

 خانم نوربهشت شهرستان اصفهان یفرماندار

 رودخانه انیحفظ جر .36
 نشده هیتصف پساب .37
 سموم مصرف .38

استان  یسازمان جهاد کشاورز

 اصفهان
 خانم مسائلی

در  مینفر کارکنان مستق 16000. 39
 کندیم نینفر را تام ونیلیم 1کارخانه و 

 یحقابه قانون هیم.م در ثان کی .40
 سهم آب کارخانه کاهش .41

 آقای فاضلی شرکت ذوب آهن اصفهان
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 نماینده نهاد مشکالت
کارخانه بوده  یسد برا جادیا هدف .42

 آب شرب شهر نیاست و نه تام
در خصوص مصرف  یعموم اذهان .43

 و از حد کارخانه ذوب آهن ادیز
 یو ط ادیز نهیفوالدشهر و هز پساب .44
 یشهر یهاپساب یبرا یمتوال یهاندیفرا
و کارخانه  یبخش کشاورز تعارض .45

 پساب دیجهت خر
  آب متیق شیافزا .46
در کاهش مصارف و  یزیربرنامه عدم .47

 یو شرب شهر یخانگ یهادر بخش
 یو ضوابط خاص برا نیقوان نبود .48

 هاکاهش و هدرفت آب در ساختمان
توقف کارخانه و خسارت  احتمال .49

و از کار افتادن  یلیدر صورت تعط نیسنگ
 کارخانه

خانه،  هیتصف ییو جانما یبه روز رسان .50
 و ضوابط

استفاده مجدد  یفاصالب برا هیتصف .51
و سپس  یساز هیسبز، تصف یدر فضا

  ،یاریآب
 ،یخاکستر یهاآب یبازچرخان عدم .52

 نینبود قوان
 تیبه توجه به محدود یاحوزه نگاه .53
م.م.م در صورت  600 یمنابع، کسر یها
الزم، قابل تحقق نبودن  زاتیتجه نیتام

 ها، اهداف سازمان
 مهاجرت، دهیو پد تیجمع شیافزا .54
 تیو ظرف یتیآستانه فعال تیرعا عدم .55
 ادهیمتناسب با آن، کاهش مصرف )ز یها
 در مصرف( یرو
خطرات  ،یتاالب گاوخون یدگیخشک .56

و ضرورت هم  ،یگرد و غبار سم جادیا
حقابه  نیدر تام یهمگان یو همکار ییافزا
و  یتاالب گاوخون یطیمح ستیز یها

رود، قطع و وصل شدن  ندهیرودخانه زا
 بوم اصفهان،  ستیآن ز ریآب و تاث انیجر
 شیپا یالزم برا زاتیتجه نبود .57
  ،یو کاربرد نیآنال

بوم  ستیز رخانهیدب تیریمد

 اصفهان هایتاالب
 آقای امینی
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 نماینده نهاد مشکالت
آب  انینامناسب آب، حفظ جر عیتوز .58
  ه،یپا

 از سفره آب،  هیرو یب برداشت .59
 کشت نامناسب ذرت، یالگو .60
 نیزم فرونشست .61
 یشفاف ساز ت،یفیمنظم ک شیپا .62

 اطالعات

 آب یگذار متیق .63
 یو دارائ یکل امور اقتصاداداره

 استان اصفهان
 آقای محمدی

  یحقابه تاالب گاوخون .64
 مشاور یمیقد اطالعات .65
 سهامداران یبند تیاولو عدم .66
و ضوابط  نیقوان حیصح یاجرا عدم .67

 زست طیدر خصوص مح

 ستیز طیاداره کل حفاظت مح

 اصفهان استان
 آقای قهرمانی

 یپارک ها یارینقص در شبکه آب .68
 سطح منطقه

مصرف  ساتینادرست تاس یابی مکان .69
 و آب یکننده انرژ

معابر در هنگام  یگرفتگ آب وجود .70
 شدن آب در معابر شهر یو جار یبارندگ

  اصفهان شهرداری
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 نماینده نهاد
 یزمان دیمج استان اصفهان یزیرو برنامه تیریسازمان مد .1

 راحیل نوربهشت شهرستان اصفهان یفرماندار .2

 حسین اکبری استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .3

 مجید جوهری اصفهان یاستاندار رعاملیسازمان پدافند غ .4

 الهام آقابابایی اصفهان یاشرکت آب منطقه .5

 محمدرضا فاضلی شرکت ذوب آهن اصفهان .6

 یمیمحمدحسن رح شرکت فوالد مبارکه اصفهان .7

 شهره مسائلی استان اصفهان یسازمان جهاد کشاورز .8

 نژادمحمد جمالی اصفهان یشهردار یمعاونت خدمات شهر .9

 یقهرائ یعل ایفرهنگ و تمدن آر خ،یتار ادیبن .10

 مهدی کمالی دانشگاه اصفهان .11

 زادهییایسونا کبر اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .12

اصفهان )اداره مطالعات و  یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .13

 ( یشهر یزیربرنامه

 مصطفی دهقانی

 پوراحسان مالکی شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .14

 یمحمود قهرائ استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .15

 اسماعیل محمدی استان اصفهان یو دارائ یکل امور اقتصاداداره .16

 مجید نمینی طیشرکت مشاور نقش مح .17

 فرهاد امینی استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .18

 سامره شیران استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .19

 امیر هادی اصفهان یاستاندار .20

 حمیدرضا صفری طیشرکت مشاور نقش مح .21

 مقامیقائممهدیه  طیشرکت مشاور نقش مح .22

 محمد ظهرابیعلی اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .23

 مهدی بدری زاده شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .24

 فریاد پرهیز اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .25

و  یتوسعه شهر یهااصفهان )طرح یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .26

 (یامنطقه

 علیرضا ستوده

 رضا آرتیدار طیشرکت مشاور نقش مح .27

 آقای کاظمی اصفهان استان بحران مدیریت سازمان .28

 


