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 نماینده نهاد مشکالت
ها در حفاظت بخش ریتعارض با سا .1

 ،یمسکن و شهرساز ،یخاک )شهردار
 مسکن و...( ادیبن
 نیترمناسب یشهر بر رو توسعه .2

 زیحاصلخ یهاخاک
عدم  یبرا یشهر مشکل اساس رشد .3

 ییغذا تیامن نیتام
 نیتریوان و نصرآباد که غنژدر نا توسعه .4

 رود است ندهیزا یهاآبرفت
 یهاخاک یبر رو دیجد یشهرها جادیا .5

نامرغوب و  یمرغوب و رها کردن اراض
 شهر یبرا زیرحاصلخیغ
نفعان یافراد خاص و ذ یریگمیتصم .6

 یشهرها یابیمکان یبرخوردار از رانت برا
 دیجد
شهر به شهر   هیحاش یروستاها الحاق .7

در حدفاصل  ساتیو تاس رساختیز جادیو ا
 یو کسب درآمد برا نیها با فروش زمآن

 هایشهردار
 یهاها و عدم نظارتتیمسئول تداخل .8

شهر )عدم نظارت جهاد  یدر حواش یقانون
 (یو شهردار یکشاورز

ها در اعمال یشهردار یانگار سهل .9
فروش  قیو کسب منافع از طر یمواد قانون

 یکشاورز یاراض
مناسب که  یهاخاک یبر رو توسعه .10
 ریدر سال ممکن است تا سه بار ز یحت

 .کشت برود
 نیو نبود قوان یخرده مالک نظام .11
 کپارچهی یو حراست از اراض تیصنا
و عدم تحول به  یشتیمع یکشاورز .12
و  یو رقابت یاقتصاد یکشاورز یسو

 انبوه( دی)تول یصنعت
مرغوب به  یبر فروش اراض اصرار .13
 ربطیذ یهادستگاه یاقتصاد ازین لیدل

 ینگهدار نهیهز زانیبودن م باال .14
 باغات در داخل شهر )منطقه ناژوان(

باغات  رامونیپ یامکان حصارکش عدم .15
 نیمالک انیداخل شهر و ضرر و ز

استان  یسازمان جهاد کشاورز

 اصفهان
 زمانی آقای
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 نماینده نهاد مشکالت
 ییتر بودن نقل و انتقال و جا به جاکم .16
 ندهیآال یها تیفعال

سبز در مباحث  یانگاشتن فضا دهیناد .17
 یکشاورز

 یو کشاورز یدارنگاه باغ قیتلف عدم .18
 سبز یهاسبز و پوشش یبا فضا یشهر
سبز در  یهارو به کاهش عرصه روند .19

 شهر
داخل  یبرا یکشاورز یاساس مشکل .20

شهر  رامونیو پ یحواش یتر اما براشهر کم

 .است شتریب
شهر در  یفرهنگ تیو هو یتمدن ادیبن .21

 ادیرودخانه قرار داشته و جاذبه ز هیحاش

 .کرده است جادیا
شهر  ییایجغراف تیو موقع تیمرکز .22

 یصنعت یهایاصفهان که موجب بارگذار
 شده تیاز ظرف شیو ب
از مشکالت در خصوص  یبخش .23

 است یریمهاجرت پذ
و مصرف  یدر حد مل داتیتول .24

است بخصوص در  یها محل رساختیز
 بخش آب

مانند  دیجد یهارساختیز تیحساس .25
 یطینامطلوب مح یامدهایپ جهیمترو در نت

 (ی)فرونشست اراض
 یطیمح یهاتیحساس یهمخوان عدم .26

 یشهر یبا رشد و تکنولوژ
و بزرگ در  یصنعت یهایدامدار وجود .27

 (نیهزار راس دام سنگ10فاصله کم )
که  داریناپا یو درآمدها یفروش تراکم .28

 .و شهر تمام شده است یبه ضرر کشاورز
 لیحفظ باغات بنا به دال ضرورت .29

 یمایو طرح و منظر و س یطیمح ستیز
 شهر
 باغات مانند منطقه ناژوان بیتخر .30
تنش  جادیا و اهسازمان یخواه سهم .31

 هابخش نیب
 یهارساختیز نیها و تامرانت جادیا .32

 باغات یهاارزان در کانون

 یصفر آقای اصفهان یدانشگاه صنعت
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 نماینده نهاد مشکالت
و پنهان  رمجازیغ یهاتیفعال وجود .33
 یکشاورز ی( در سطح اراضینیرزمی)ز

در  تیبودن بخش آب و جذاب ارزان .34
 یتوسعه کشاورز

و  یعیطب یاز نهادها دیسوبس ارائه .35
 نیآب و خاک در زم ستیز طیمصرف مح

به تخلفات و  عیسر یدگیرس عدم .36
 یدادرس نیضعف قوان

ها و در عدم مشارکت سمن ضعف. 37
 مردم

ساخت و ساز  یارهایضوابط و مع نبود .38
 یهااریمع یبرا ستیچک ل هیو ته

 آب و ... لیاز قب یرساختیز

 تیو هو یعالقمندعدم توجه به  .39
 یکشاورز تیشهروندان به فعال یفرهنگ

 باغات بیاز تخر یریبه منظور جلوگ
و  یتوجه به مسائل شهرساز عدم .40

به صورت همزمان در  یتوسعه کشاورز
 یشهر یها طیمح
به  یمناسب شهرساز دگاهید نبود .41
 یها تیو اقسام فعال یکشاورز تیفعال

 قابل استقرار در شهر

 یمعاونت خدمات شهر

 اصفهان یشهردار
 آقای شوشتری

 زاتیها و تجهرساختیکمبود ز .42
 یشهر
ها یماد میحر یدر آزادساز تیمحدود .43

 و انهار
 یبرا نیزم رهیبودن سهم ذخ کم .44

 در سطح محالت منطقه یخدمات عموم

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 زادهخانم کبریایی

مسائل  یدگیچیگره خوردن . درهم پ .45
ها که ها و حوزهبخش ریبا سا یکشاورز

 .است یاشبکه لیتحل ازمندین
 یآب در بخش کشاورز هدررفت .46
و پرداخت  مهیاز ب یناکاف یها تیحما .47

 خسارت به کشاورزان
کشت و کشت  یالگو تیرعا عدم .48

 میمحصوالت نامناسب با اقل
و  یکشاورز یهاتیفعال ییجانما .49

 ندهیآال عیمجاورت آن با صنا

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 

 یوسفیخانم 
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 نماینده نهاد مشکالت
آب  یسموم که آلودگ هیرو یب مصرف .50

واژه  تیداشته و در نها یو خاک را در پ
 شود. یم ییغذا رهیزنج

آب و  یطالسازان و آلودگ یهاپساب .51
 خاک

 یسازان و اشتغال اراض کییموزا .52
و  2منطقه  ینیامام خم ابانی)خ یکشاورز

11) 
 آمادگاه ابانیخ پزشکان .53
در شمال غرب شهر  یکشاورز .54

 .مصرف آب را دارد نیشتریب
 یسازمان جهاد کشاوز مشکالت .55
استقرار  یابیشهر در مخالفت از مکان یبرا
 یمشکل و معضل برا یدارا یهاتیفعال

 شهر
در  یشهردار یبرا میحر ینگهدار .56

 شهر ندارد یبرا یکه درآمد یصورت
 در داخل شهر یربهداشتیغ کشتار .57

مشاغل  یسازمان سامانده

 یکشاورز یهاو فراورده یشهر

 اصفهان یشهردار

 عسگریقاضآقای 

شهر از حوزه  یکشاورز کیتفک .58
 ممکن است ریاصفهان غ

 ریدر سا یکشاورز تیفعال یاثرگذار .59
بر شهر  رامونیپ یمناطق و شهرها

 اصفهان
نامطلوب مصرف سموم  ریتاث .60

و  ینیرزمیبر منابع آب ز یکشاورز
 آن هیآبفا در خصوص تصف تیحساس

 یاز چاه ها یاز مدار شدن برخ خارج .61
مشکالت منجر به  جهیشرب در نت

 یکشاورز
به باغ  یکشاورز یها نیزم لیتبد .62

 تقاضاهاب آب شرب شیو افزا الهایو
 زهیاز روش مکان یماندن بخش مغفول .63
 کشت ریسطح ز شیو افزا یاریآب

کشت در  ریسطح ز هیرو یب شیافزا .64
راندمان و اصالح روش  شیافزا جهینت
 یاریآب یها
 شتریب دیراندمان عمدتا به تول شیافزا .65

شود و نه به  یو عملکرد باالتر منجر م
 نیآب و زم ییصرفه جو

شرکت آب و فاضالب استان 

 اصفهان
 قلمآقای راست
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 نماینده نهاد مشکالت
 یکشاورز یضرورت حفظ کاربر .66
در  یخدمات یهاتیفعال یبرخ استقرار .67

 یکشاورز یاراض
 یبرا هیثانو یاستانداردها تیرعا .68

 یکشاورز یهااستفاده مجدد از پساب
از  یو مشکالت ناش یوانیح یکودها .69

 یسبز و اراض یاستفاده آن در فضا
 یکشاورز

 یسبز و اراض یفضا تیمالک .70
 یو تفاهم نامه با شهردار یخصوص

 یدر اسناد شهردار تینقشه مالک نبود .71
 سبز یهارفتن عرصه انیو از م

 نیسرزم شیتوجه به مباحث آما عدم .72
 آن یو راهبردها

 یارهایو مع یبه مواد قانون یکاف توجه .73
 ستیز طیمح
سبز به  یفضا یبردن اراض انیم از .74
 کمبود آب لیدل

به  یصنعت یهاشهرک مجاورت .75
و  هیرویو گسترش ب یکشاورز یاراض

 هیدر حاش یها صنعتتیخراج از ضابطه فعال
 یصنعت یهاشهرک

 قیدق یو مرزبند یقانون دیتهد .76
 یصنعت یشهرک ها

 یتوسعه برا یهارساختیز نیتام .77
 هیمجاز در حاشریغ یصنعت یهاکارگاه

 یاراض بیو تخر یصنعت یهاشهرک
 یکشاورز

ضوابط ها و نامهنییتوجه به آ عدم .78
 عیاستقرار صنا یابیمندرج در مکان

استان  ستیز طیکل محاداره

 اصفهان
 آقای قهرمانی
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 نماینده نهاد
 قلممهدی راست شرکت آب و فاضالب استان اصفهان .1

 یاهلل زمانرحمت استان اصفهان یسازمان جهاد کشاورز .2

 یشوشتر نیالدصالح اصفهان یشهردار یمعاونت خدمات شهر .3

 عسگریسلمان قاض اصفهان یشهردار یکشاورز یهاو فراورده یمشاغل شهر یسازمان سامانده .4

 یصفر درضایحم اصفهان یدانشگاه صنعت .5

 راضیه کشاورز (منایا یاصحاب رسانه )خبرگزار .6

 یزیراصفهان )اداره مطالعات و برنامه یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .7

 (یشهر

 مصطفی دهقانی

اصفهان )رصدخانه  یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .8

 (یشهر

 الهام یوسفی

 زادهییایسونا کبر اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیربرنامهمعاونت  .9

پوراحسان مالکی شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .10  

 رضا آرتیدار طیشرکت مشاور نقش مح .11

 مجید نمینی طیشرکت مشاور نقش مح .12

 محمود قهرمانی استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .13

 یخسرویک نیرحسیام اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .14

 یانیک

 یصفر درضایحم طیشرکت مشاور نقش مح .15

 یمقامقائم هیمهد طیشرکت مشاور نقش مح .16

 یظهراب محمدیعل اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .17

 


