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 نماینده نهاد مشکالت
خودروها و عدم  ییچرخه جابه جا .1

ها نسبت به  رساختیز یافتگیتوسعه 
 تیجمع

و کور  مینامتناسب با اقل یشهر یطراح .2
 هوا دوریکر یهاریشدن مس

ضابطه یب شیو افزا یفروش تراکم .3
 هاارتفاع ساختمان

 افتیدر یمناسب برا رساختیز نبودن .4
 یمیاطالعات اقل

 آقای غفارپسند اصفهان دانشگاه

از حد  شیذرات معلق در هوا بمشکل  .5
 مجاز به خصوص در فصول سرد سال

زا چند برابر ذرات سرطان غلظت .6
 استاندارد در تمام نقاط شهر

خودروها  و صنعت در  یباال سهم .7
 هوا یآلودگ

 هوا یسوخت گاز در آلودگ یباال سهم .8

 آقای سلیمانی دانشگاه صنعتی اصفهان

متفاوت  ینیو ع یادراک ذهن .9
خواسته  جهیدر نت یو رفاه طلب یی)سودجو

 (یفرد یها
در مجاور  یصنعت یهاشهرک توسعه .10

 شهر
و  نیفروش زم قیاز طر ییدرآمدزا .11
 هاندهیدرآال شتریب دیتول
از  یدرشرق  ناش زگردهایر وجود .12

 و گچ( ی)آجر پز یفلز ریغ یکارخانه ها
 یتناسب کشت موجود با الگو عدم .13

  یکشت سنت
بودن آمار و ارقام  یبیو تقر یحدود .14

بودن آمار و ارقام  یبیو تقر یمحدود
 داتیها و تولمساحت

 استان کشاورزی جهاد سازمان

 اصفهان
 آقای زمانی

و حل  یمزاحم شهر عیوجود صنا .15
 مسئله تا کنون نینشدن ا

 یهاتیفعال یبرخ یراصولیغ پراکنش .16
شهر از جملع کوره  رامونیدر پ یصنعت

 یآجر پز یها
مناسب هوا مورد مالحظه  یدورهایکر .17

 اندقرار نگرفته
حمل و  یهارساختیز تیکفا عدم .18

 ستمینقل پاک و ناقص بودن س

استان  ستیز طیکل محاداره

 اصفهان
 آقای قهرمانی
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 نماینده نهاد مشکالت
 یهایو بارگذار تیشدن جمع اضافه .19

  از آن ینامطلوب ناش
 یتخصص یهاشهرک ییجانما لزوم .20

و کامل نبودن آن از جمله شهرک سالمت 
 شده ییکه جانما

 رود ندهیرودخانه زا یدائم انیجر حفظ .21
پاک و عدم  یانرژ یهارساختیز .22

 از آن حیاستفاده صح
در  ندهیآال عیاستقرار صنا تیممنوع .23

 یبرا یو استثناگذار یلومتریک 50شعاع 
 آن

خودروها و عدم نظارت بر  ادیتعداد ز .24
 آن
 یدر بارگزار یباالدست نیبه قوان توجه .25

 یتیجمع
 یتاالب گاوخون یشدن احتمال خشک .26

 زگردیر دیو تول
رود  ندهیشدن بستر رودخانه زا خشک .27

از  ندهیآال یزگردهایو احتمال انتشار ر
 بستر رودخانه

از بستر  یانرژ دیو تابش شد تشعشع .28
 رود ندهیخشک زا

شهر و عدم  ییبایصرف به ز توجه .29
 یمحور شیتوجه به پاال

به  یلیاز فس یمنابع انرژ رییتغ .30
 یدیخورش

 رامونیدر پ عیصنا شبه پراکن توجه .31
 شهرها

 رمجازیغ یو مرور خودروها عبور .32
 فرسوده در سطح شهر یهامانند اتوبوس

 یلیاز سوخت فس عیحرکت صنا لزوم .33
 پتک یهایو انرژ یدیبه خورش

مناسب  یرهایمس یطراح تیرعا عدم .34
 یرهایحمل و نقل پاک مانند مس یبرا

 دوچرخه

 طیو مح یاجتماع ونیسیکم

شهر  یاسالم یشورا ستیز

 اصفهان

 فرکوشا آقای

ن عامل در یام5عنوان آب و هوا به  .35
روند از  نیو ا رداریواگ یهایماریبروز ب
 شیو در حال افزا دهیرس 5به رتبه  15رتبه 

 .رتبه است

استان  یدانشگاه علوم پزشک

 اصفهان
 نژادعبداهلل آقای
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 نماینده نهاد مشکالت
 2.5لیمورد مرگ در شهر به دل800. 36

P.M  
و  ریمرگ و م نیمعنادار ب ارتباط .37

 هوا یبا آلودگ یامراض شهر
تعداد خودروها و حرکت  یاصل مشکل .38

 هزار خودرو در شهر 850
 ینامناسب شهر یطراح .39
 یتوسعه در حمل و نقل عموم کمبود .40
و عدم  شیپا یهاستگاهیا کمبود .41

 گریکدیها با ارتباط آن
 متحرک شیپا یهاستگاهیا نبود .42
 یابیارز یهابودن روش نامناسب .43

 یطیمح ستیز

و  یریمشکل مهاجرت پذ .44
 در شهر اصفهان ییتمرکزگرا

و آمادگاه در  یآباد شمس ابانیخ .45
مرکز شهر به عنوان مراکز درمان )تجمع 

و در داخل شهر و نبود  یمراکز پزشک
 مناسب( نگیپارک
به  یپزشک یهانونامراکز و ک انتقال .46

 شهر رامونیپ
و  حیدانش، ورزش، تفر ییتمرکزگرا .47

در شهر اصفهان و بافت  یمراکز فرهنگ
 شهر یانیم یها
در  یشهر کیسهم تراف شیافزا .48
 ییتمرکزگرا جهینت

 یاآب منطقه یشرکت سهام

اصفهان )امور منابع آب 

 اصفهان(

 آقای هوایی

آلوده در  عیصنا رمناسبیغ ییجانما .49
 ییهوا اناتیاصفهان با توجه به جهت جر

 شگاهیغالب )از شمال به جنوب: پاال
 عیاصفهان و ... ، از غرب به شرق:صنا

 ذوب آ؛هن، فوالد مبارکه و ...(
به  یشهر یهاتطابق سازه عدم .50

 یشهر میبا اقل یمسکون یهاانضمام خانه
 )با تمرکز مصالح و پالن بنا(

و  گانیرا نگیبه پارک یاضطرار ازین .51
)جهت  گانیرا یحمل و نقل عموم

 (یشخص یممانعت از تردد خودروها

 آقای قهرایی ایفرهنگ و تمدن آر خ،یتار ادیبن

 یمختلف یهوا از کانال ها یآلودگ .52
دنبال شده اما در اجرا به مشکل برخورده 

 .است

 زیست محیط حفاظت کلاداره

 اصفهان استان
 آقای صادقیان
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 نماینده نهاد مشکالت
اجرا نشده  یبه درست یاجرا مثلث .53

ها،  رساختیاست )برنامه، اعتبارات و ز
 (ییاجرا ریمد کردیرو
 یهااهگدست رانیعوض شدن مد با .54

روند آن  ایبرنامه ها متوقف شده و  ییاجرا

 .شود یها عوض م
هوا در  یآلودگ شیبرنامه پاال نیاول .55

و با توجه به ناقص بودن اجرا  1379سال 
اجرا  یبرنامه بدرست رانیمد شیو عدم گرا

 .نشده
 ستیو ارتقا فرهنگ ز یساز آگاه .56
دستگاه  رانیمد یباالخص برا یطیمح
 ییاجرا یها
هوا کم  شیثابت و متحرک پا منابع .57

 است
شهر  ییایو جغراف یتوپوگراف تیوضع .58

آرام  یهوا %20با  یمنطقه اصفهان )نواح
 (ستیتوسعه مناسب ن یبرا
و مجاورت شهرها و  یدگیچسب .59
 گریکدیمتقابل شهرها با  راتیتاث
و کمبود اعتبارات در  رساختیز نبود .60
 ستیز طیمح یندگیکاهش آال یها نهیزم
و  ییهوا یهااز داالن غفلت .61
 یهوا و بلند مرتبه ساز یدورهایکر
به عنوان کانون  ریرکبیام شهرک .62
 یآن به نواح ییو لزوم جابجا ندهیآال

 دوردست
 جادیو ا یانتفاع کردیصرف به رو توجه .63

 اررزش افزوده
ها و کلتیموتور س زانیبودن م باال .64

 فرسوده یخودروها
 نیسنگ یخودروها %80از  شیب .65

 فرسوده هستند
 یخودروها زانیتوجه به م عدم .66

 معابر یریبه شهر و کشش ناپذ یورود
بدون  کیتراف یبودن طرح ها ناموفق .67

 مناسب یاثربخش

 زگردهایر شیو افزا ییزاابانیب دهیپد .68
سازگار با  یاهیگ یهاگونه کاشت .69
 طیمح

 خانم نوربهشت اصفهان شهرستان فرمانداری
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 نماینده نهاد مشکالت
 یبرا تیاز خاک رس بنتون استفاده .70
 یخاک و مالچ پاش تیتثب
در  یبحران یهانوناپساب به ک انتقال .71

 شرق اصفهان
 یآجرپز یهاکوره وجود .72

شهر و  نیمصرف آب در شاه شیافزا .73
 لیاز استقرار س یناش ریمناطق مهاجرپذ

 زدگان
و  یفصل یهاو مهاجرت یریمهاجرپذ .74
 یشهر کیتراف شیافزا
 ادیفرسوده و تعداد ز یخودروها .75

 لیاتومب
و عدم توجه به  عیصنا پراکنش .76

 یو غفلت از برخ یارزش یمهندس
در  یطیمح ستیمهم ز یهاشاخص

 نهیبرآورد هز
 یصنعت داتیپنهان در تول یهانهیهز .77

 ستیز کیشهروندان و مردم  بیکه از ج
 شود یم نیبوم تام

و  میقد یدر مصالح ساختمان تفاوت .78
و استفاده از مصالح ثابت بدون بوجه  دیجد

 میاقل تیبه ماه
 قیو عا یامسائل سازه تیرعا عدم .79
 هاساختمان یبند

شرکت آب و فاضالب استان 

 اصفهان
 قلمآقای راست

و...(  زگردیل،ری)س یعیمخاطرات طب .80
 شهر شده است یریموجب مهاجرپذ

 زانیها و کاهش متیفعال یساز آرام .81
 سفرها

 یاطالعات یهارساختیبودن ز فیضع .82
 یکاربرد یو کمبود پژوهش ها

 فیضع یو دانش نرم افزار ابزارها .83
 دخالت و مشارکت مردم در برنامه عدم .84

 توسعه های

 شهری خدمات معاونت

 اصفهان شهرداری
 آقای شوشتری

و ضعف  یطیدر منابع مح رییتغ .85
  روند رو به اضمحالل ای ستمیاکوس

 شهر کیاکولوژ تیشدن ظرف پر .86
 یهاارگان یمشارکت و همکار عدم .87

 ای یپروژه اعم از پژوهش یمختلف در اجرا
 ییاجرا

 شهری خدمات معاونت

 اصفهان شهرداری
 زادهخانم کاظم
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 نماینده نهاد مشکالت
انجام پروژه  یبرا ییضمانت اجرا نبود .88
 ها
ها در آن تیو تثب عیصنا توسعه .89

از توسعه و  یریو جلوگ یفعل تیوضع
 یصنعت یها تیفعال ادیازد
 یبه نواح ییو جابجا عیصنا پراکنش .90

 تیها و رعارساختیدر ز رییمجاور بدون تغ
 تیضوابط حاکم بر فعال

که  یتجار یهاتیاستقرار فعال ضوابط .91
از جمله طرح  یشنهادیپ یهابا طرح

 انطباق ندارد یلیتفص
ها بدون توجه به ضوابط تیفعال ادیازد .92

 کیتراف تیو رعا یشهر

ها و نهادها در ارگان یمشارکت تمام .93
 برنامه ها یاجرا
 تیفعال یبرا یو امکان سنج یابیمکان .94

 ضوابط یتمام تیو رعا یها در طرح آت
سبز با  یو تناسب فضا پراکنش .95

موثر  یهاو پوشش ندهیخود پاال اهانیگ
 هوا یدر کاهش آلودگ

 ریو غ یبوم یهابلیتوجه به اتوم عدم .96
 شهر یو خروج یو ورود یبوم
خاص  یبودن خودروها راستانداردیغ .97

آن  یآلودگ زانیاز م حیو نبود سنجش صح
 ها

 توسعه و ریزیبرنامه معاونت

 شهرداری انسانی سرمایه

 اصفهان

 زادهخانم کبریایی

در جلسه  شنهاداتیلزوم توجه به پ .98
 مشکل نییتب

 یهاوستیپفرادست و  یهابرنامه .99
ها و سلسله مراتب پروژه یطیمح ستیز

 ستیز طیآن ها موارد مح یکه در تمام

 .است
و  یطیمح ستیمنابع ز فروش .100

 بستن صرف اتیمال
و  هامتیقبودن  یرواقعیغ .101

نگاه  جهیو در نت یستیمنابع ز یهاارزش
 یمناسب برا متیو نبود ق یتجار ریغ

 ستیز طیمنابع مح
  هاسازمان یرتخصصیغ اقدامات .102
 یهاسازمان یشدن صدا دهیشن .103

  دیحد انیدانش بن

 و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 اصفهان استان کشاورزی
 آقای مومنی
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 نماینده نهاد مشکالت
کاشت و اثر مثبت  یبه الگو  توجه .104

 هوا یآن بر کنترل آلودگ
در نگاه حاکم بر توسعه: نگاه  رییتغ .105
 است یعمران
ها از باغ و یکاربر هیرو یب رییتغ .106

 یبه تجار یکشاورز
 لیضابطه که قادر به تبد اعمال .107
 ها تیفعال ریارزشمند به سا یهاةیکاربر
 شود تیرعا کیتفک ضوابط .108
و  یبه حمل و نقل عموم توجه .109

 کردن آن نهیو نهاد یفرهنگ ساز

   

   

   

   



 نهادها و افراد حاضر در جلسه فهرست کل
ش جلسه 

گزار
موضوعی هوا
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 نماینده نهاد
 نوربهشت لیراح شهرستان اصفهان یفرماندار .1

 محمود قهرمانی استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .2

 زینب قزاقی استان اصفهان یکل راه و شهرسازاداره .3

 قلمراست یمهد شرکت آب و فاضالب استان اصفهان .4

 اهلل زمانیرحمت استان اصفهان یجهاد کشاورزسازمان  .5

 نژادعبداهلل یعل استان اصفهان یدانشگاه علوم پزشک .6

 نسیبه امینی اصفهان یدانشگاه صنعت .7

 الدین شوشتریصالح اصفهان یشهردار یمعاونت خدمات شهر .8

 مازیار مومنی استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .9

 نیامحمدحسین حسینی کشاورز استان اصفهانخانه  .10

 علی قهرائی ایفرهنگ و تمدن آر خ،یتار ادیبن .11

 محسن سلیمانی اصفهان یدانشگاه صنعت .12

 امید غفارپسند دانشگاه اصفهان .13

 محمدرضا غالمی طیشرکت مشاور نقش مح .14

 حمیدرضا صفری طیشرکت مشاور نقش مح .15

 مقامیقائممهدیه  طیشرکت مشاور نقش مح .16

یظهراب محمدیعل اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .17  

 یدهقان یمصطف اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .18

 کشاورز هیراض (منایا یاصحاب رسانه )خبرگزار .19

 زادهالهام کاظم اصفهان یشهردار یمعاونت خدمات شهر .20

 زادهییایسونا کبر اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .21

 احسان مالکی پور شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .22

 مجید نمینی شرکت مشاور نقش محیط .23

 میثمی لیال (بایاصحاب رسانه )خبرنگار اصفهان ز .24

 محمدکوشافر شهر اصفهان یاسالم یشورا ستیز طیو مح یاجتماع ونیسیکم .25

 بهنام هوایی اصفهان )امور منابع آب اصفهان( یاآب منطقه یشرکت سهام .26

 بابک صادقیان استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .27

 


