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 نماینده نهاد مشکالت
با   سهینظر گرفتن افق اصفهان و مقادر  .1

 وضع موجود

 ینسب یهاتینظر گرفتن مز در .2
 کالنشهرها ریاصفهان نسبت به سا

سطح   راتییمردم در تغ یمدن مشارکت .3
 نشده )مثال در مورد چهارباغ( دهیشهر د

 یمختلف هوشمندساز یهاتیریمد در .4
مورد  یهاداده جادیدر نظر گرفته نشده )ا

 (ازین

 هوشمند   تینشدن امن دهید .5

بحران در  تیرینشدن نقش مد دهید .6
 هابرنامه

 ،یمکان محور )کد پست یهاداده فقدان .7
 و...( یکد مل

به عنوان  یتوجه به بحث کدپست معد .8
 یفناور یهابحث نیاز مهمتر یکی

 اطالعات

اطالعات  یدرک درست از فناور عدم .9
به منظور گذار  کیدولت الکترونوسعه تو 

 به مدرن یاز مرحله سنت

شهرهوشمند در  یقیضوابط تشو نبود .10
 وساز ساخت

از  یریعامل جلوگ یسنت تیریمد .11
 شدن به سمت هوشمند شرفتیپ

اطالعات و  یکل فناوراداره

 اصفهان یشبکه دولت استاندار
 سلطانی آقای

اما سهم  میکنیرا پرداخت م نیشتریب .12
 است نییپا یاز بودجه کشور

های عدم استفاده از قرارداد .13

 خواهرخواندگی با سایر شهرها

بنیان عمدتا های دانششرکت .14

 بومی سازی میکنند تا خلق یک ایده
 یهاعدم استفاده از خدمات شرکت .15

 ریتوسعه ز یبرا  یمثل هواو یخارج
 هاساخت

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان

 استان اصفهان یکشاورز
 مینیاآقای 

باال رفتن مجوز استقرار دکل که  .16
 ردیگیها را مساخت ریتوسعه ز یجلو

اپ  یهابر شرکت یریگ سخت .17
در سطح استان و مهاجرت آنها به  یسینو

 (یتهران )از جمله گردشگر

 یکل ارتباطات و فناوراداره

 اطالعات استان اصفهان
 خانم طاهرزاده
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 نماینده نهاد مشکالت
 لیبدل ییبها خیش یخود شهرک فناور .18

  نترنتیمخابرات نتوانسته ا یعدم همکار
 کند نیها را تامواحد

ارزان  یهاسیسرو نیامکان تام عدم .19
 متیق

 رغمیعل یقاتیتحق یعلم شهرک .20
 نترنتیتلفن و ا نیدر تام ینور بریداشتن ف

 مشکل دارد

 یقاتیو تحق یشهرک علم

 اصفهان
 آقای باقری

استان بر  گاهیکه جا رسدیبنظر م .21
نشده  دهیاساس آمار ارائه شده درست د

 است

 نهیو اتالف منابع در زم یکار یمواز .22
مسئول مشخص  دی)با رساختیز جادیا

 شود(

 یهایزیبرنامه ر یهماهنگ عدم .23
 ییهابرنامه نیسازمان با چن انیم یبخش

در نظر گرفتن  ای)لزوم همراستا شدن و 
 بودجه خاص(

 هیکل یپالتفرم واحد برا کی دیبا .24
دولت  سیسرو تیمباحث )امن

(داشت. که در قالب شهر کیالکترون
 است. ریپذهوشمند امکان

کل شرکت مخابرات استان اداره

 اصفهان
 آقای هاشمی

ها در مناطق رساختیز یتوسعه ناکاف .25
 سطح شهر 

 نیها ارتباطات برساختیز ضعف .26
 یالملل

نرم  یهارساختیز کمبود .27
 جهت توسعه یافزاروسخت

 داده یهابانک یناهماهنگ .28

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 خانم افشاری

خاص  یافق زمان یبرا دیبا .29
 کرد  یزیربرنامه

 دیشهر با یتیو بار جمع تیجمع بحث .30
 شود دهید

)در قالب خوشه  شود فیتعر دیبا شهر .31
 (یشهر

، مهاجرت و جذب  تیجمع بحث .32
 گریمهم است. اکنون د اریبس تیجمع

 .میمهاجر فرست شده ا

ز اشهر اصفهان  یبرا تیجذاب فقدان .33
 به بعد 1380

سازمان فناوری اطالعات و 

 ارتباطات شهرداری اصفهان
 آقای طیب
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 نماینده نهاد مشکالت
مواجه  یشهردارساله  پنج یهابرنامه .34

 هستند یواقع ریو غ ادیز اریبا اهداف بس

  یزیرتحقق اهداف برنامه یبرا .35
منابع انجام  جیمناسب صورت نگرفته و بس

 نشده است

اطالعات و ارتباطات  یفناور .36
ساخت  ریتوسعه ز یبرا زاریا نیمهمتر
 نیتدو نهیاز جمله در زم یفناور

 دیبا یشنهادیپ یاهداف و ارزش ها .37
 مشخص شود

38.ICT یبرا نهیمحور توسعه در همه زم 
 اصفهان

باشد  ستایجامع اگر به صورت ا برنامه .39
 است یماندگخود عامل عقب

 1405برنامه با برنامه  نیا ارتباطات .40
 ستیچ

فاوا  یراهبرد یهاتیاولو نییتع .41
)تمرکز بر چند مورد مشخص به عنوان 

 ( تیاولو

سازمان فناوری اطالعات و 

 ارتباطات شهرداری اصفهان
 آقای خلیلیان

 نیبرنامه جامع تام یبستر الزم برا .42
 نشده است

 ییافزاوجود هم عدم .43

در  ستیاصفهان مشخص ن نقش .44
 باالدست یهاطرح

 رساختیز نهینکردن در زم نهیهز .45
 یو هوشمندساز یاطالعات

 نییدر تع هاتیریمد قهیسل اعمال .46
 شهر ینقش برا

سازمان فناوری اطالعات و 

 ارتباطات شهرداری اصفهان
 یابطح یآقا

 مطرح است یعمدتا کمبود منابع مال .47

ها افزار و پلتفرمعمده نرم مشکل .48
 هستند.

 نیمشخص در ا یگذاراستیس فقدان .49
 نهیزم

 یاصول یکردن، نرم افزارها ادهیپ در .50
 شوندیبکار گرفته نم یو اساس

و استفاده از  نهیهز نیتام عدم .51
 نهیهز نیتام یبرا یسنت یقرارداد
 شهر هوشمند یهاپروژه

و در نظر نگرفتن  یکاریمواز .52
 یمطالعات و مصوبات قبل

 کیونقل و ترافمعاونت حمل

 اصفهان یشهردار
 خانم پورحیدر
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 نماینده نهاد مشکالت
 یهمکار یبستر مناسب برا فقدان .53

به انحصار اطالعات  لیها )تماسازمان نیب
 در هر سازمان(

 یهاپلتفرم یریامکان بکارگ عدم .54
 در سطح کشور کپارچهی

 یفناور یمشخص نبودن متول .55
 یاطالعات و ارتباطات در شهردار

 رعاملیسازمان پدافند غ

 اصفهان یاستاندار
 پورآقای حمیدی

 نکهیها و اطالعات و اعدم تبادل داده .56
 . شودیمبادله م یبا چه پلتفرم میدانینم

 تواندیم یچه اطالعات ستین مشخص .57
 مبادله شود

 کیونقل و ترافمعاونت حمل

 اصفهان یشهردار
 آقای لقایی

بستر مناسب  جادیشدن و ا دهیبه د ازین .58
 یمجاز یکسب و کارها یبرا

 یسازو آگاه یاطالع رسان بحث .59

 میجرا شیدرصد افزا 300از   شیب .60
  ینترنتیا

 ایاش نترنتیا یتخصص کینیکل .61

استان  یمجاز یمرکز فضا

 اصفهان
 سنمارآقای 

 یهااز بخش یدولت تیعدم حما .62
 یخصوص

بوده  یبلکه خصولت مینداشت یخصوص .63
را دور  نیقوان یدولت دیشد تیکه با حما

 .زنندیم

 یمستشار یهاستمیاز س استفاده .64
 شرفتهیپ یکشورها

از  یقو یو معنو یماد تیحما .65
مستعد تحت نظارت  یخصوص یهابخش
 شرفتهیکشور پ کی تیو حما

 یبخش خصوص یکردن فضا برا باز .66
 هایتوسط دولت

 یخصوص یهابخش ییشناسا عدم .67
 از آنها تیمستعد و عدم حما

 نادیآقای  دانشگاه اصفهان
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 نماینده نهاد
 امیرسلطانی اصفهان یاطالعات و شبکه دولت استاندار یکل فناوراداره .1

 پورهادی حمیدی استان اصفهان رعاملیسازمان پدافند غ .2

 طیبه طاهرزاده اطالعات استان اصفهان یکل ارتباطات و فناوراداره .3

 محمد پژوهش کل پست استان اصفهاناداره .4

 عباس هاشمی کل شرکت مخابرات استان اصفهاناداره .5

 امیرحسین باقری اصفهان یقاتیو تحق یشهرک علم .6

 مریم کراری اصفهان( یشهردار المللنیکل ارتباطات و امور باصحاب رسانه )اداره .7

 مینیاآرش  استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یبازرگاناتاق  .8

 سعید نادی دانشگاه اصفهان .9

 جمشید لقایی اصفهان یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل .10

 مینا پورحیدر اصفهان یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل .11

 حمیدرضا ابطحی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان .12

 علی طیب سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان .13

 ابراهیم خلیلیان سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان .14

 مرضیه افشاری (نینو یهایاصفهان )سازمان مطالعات و پژوهش فناور یشهردار .15

 محمد ظهرابیعلی اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .16

 حمیدرضا صفری طیمشاور نقش محشرکت  .17

 محمدرضا غالمی طیشرکت مشاور نقش مح .18

 رامین سنمار استان اصفهان یمجاز یمرکز فضا .19
 


