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 نماینده نهاد مشکالت
 ییعدم تعادل فضا .1

 ستیبه خدمات مناسب ن یدسترس .2

 یهاشدن لکهدهید یرواقعیو غ یکم .3
 خدمات

و  یمعمار ،یشهرساز ونیسیکم

شهر  یاسالم یعمران شورا

 اصفهان

 نژادانیشا آقای

ساخت و ساز را  نهیذائقه مردم در زم .4
به  یکنند و ربطیم نییها تعبساز بفروش
 ما ندارد یسابقه فرهنگ

روشن از اصفهان  یریتصو فقدان .5
 ارائه به مردم یمطلوب برا

و  یشهر منظر کپارچهی تیریمد فقدان .6
 مشترک یهافقدان پروتکل

 یبرا یشهر یچارچوب طراح فقدان .7
 شهر اصفهان

خاص خودش را  ریقدرت مس ساختار .8
 کند یم میترس

توانند قدرت را محدود  ینهادها م تنها .9
 کنند

استان  یکل راه و شهرسازاداره

 اصفهان
 آقای هنردان

 شدن شهر یقطب .10

 تیمتناسب با جمع یو آلودگ کیتراف .11
 ستین

توسعه آب محور بر  ریتاث تیاهم .12
 یشهر تیفیک

شرکت آب و فاضالب استان 

 اصفهان
 قلمآقای راست

شمال و جنوب  یتفاوت فرهنگ .13
گذار ریرودخانه بر تفاوت شمال و جنوب تاث

 است

شوند چرا که یجامع اجرا نم یهاطرح .14
و جهات  ستندیشفاف ن یشهر یهاطرح

 ستیتوسعه مشخص ن

سنتر و ...( یتیخاص )س یهامجتمع .15
رسان خدمات یهابدون اطالع سازمان

 .رندگییپروانه م

خاطر هگزاف در اصفهان ب یهانهیهز .16
 سبز یفضاها تیفیحفظ ک

برق  عیشرکت توز رعاملیمد

 شهرستان اصفهان
 آقای رفیعی

 کیشهر اصفهان  یتیخاستگاه هو .17
 یبارگذار جهیاست و در نت یخیبحث تار

 اصفهان است یتوسعه تهران برا یالگو

در شمال و شرق که  هیرو یب رشد .18
 کمتر دارند یامکان خدمات رسان

بر برنامه  یستیپوپول دگاهید تیحاکم .19
           یشهر یزیر

 آقای قهرائی ایفرهنگ و تمدن آر خ،یتار ادیبن
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 نماینده نهاد مشکالت
نشدن منافع شهروندان نقاط  دهید .20

 کلیفرسوده که س یهاخاص مثل بافت
 شیرا افزا یو نابرخوردار یفرسودگ

 دهدیم

که  یدستباال یاسیرسینهاد غ فقدان .21
 نباشد( یاسینکند )س رییبا دولت ها تغ

ساز بر تیو هو یخیعناصر تار تیاولو .22
 دارد تیتوسعه اصفهان اولو

بر اساس نظر  دیها باتیاولو .23
شده و با کمک  یبندتیاولو یهایسنج

 شود لیکارشناسان خبره تحل

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 آقای امامی

و عدم  یگذارهیسرما یمشکل اصل .24
 در شهر  یگذارهیسرما یاعتماد برا

جذب  یکننده برااهنگمه فقدان .25
 گذارهیسرما

 هیسرما یموانع بازدارنده برا وجود .26
 طیمح تیفیدر جهت ارتقا ک یگذار

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان

 استان اصفهان یکشاورز
 آقای گلدوست

 ،ی)آلودگ یطیسالمت مح تیفیک .27
 دارد تیزباله، نور، صدا( اهم

احساس تعلق به مکان  یذهن تیفیک .28
و  تیهو ،یو شاد یسرزندگ زانیو م
 ردیمورد نظر قرار گ دیبودن با یمحل

مورد  دیدار با یفعال و معن محالت .29
 ردیتوجه قرار گ

در نظر گرفته شود  دیبا یفرهنگ تنوع .30
 (یو سرگرم حی)نوع خاص تفر

 ردم و روابط مردمم تیفیک .31

که بحث  یمصرف انرژ تیفیک .32
 یو حمل و نقل را مطرح م یدسترس

بهبود  یانرژ تیفیاگر ک 2021)در .کند
 مهیجر یدر سطح جهان دیداده نشود با

 (میبده

 ،یکاری)ب یاقتصاد یهاینابرابر .33
 مهاجرت و ...(

 گاهیجا یشهر طیمح تیفیک مباحث .34
 ندارد یقانون

طرح به  نیتوان در چارچوب هم یم .35
 یهایطراح یکه راهنما دیرس یاحکام

 باشد. یبعد

 مشاور شارستان شرکت
 دانش یخسرو دیام

/ 

 امیرمحمد اخوان 
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 نماینده نهاد مشکالت
 ییو اجرا یکنترل یزهایمکان فقدان .36
 از تخلفات یریها و جلوگطرح یاجرا یبرا

روشن شود سپس از  یاز زندگ مفهوم .37
 میآن صحبت کن تیفیک

 یو جنوب رودخانه تفاوت جد شمال .38
 ندارد

 میشبانه ندار اتیح .39

 ندیمردم نهاد در فرا یهاسازمان وزن .40
 طرح کم رنگ است هیته

به شدت عوام  یمردم پرسشنامه .41
است و روابط با  انهیو مصلحت جو انهیگرا

و جز نگر  ندیبیقدرت را نم یهاکانون
 هستند

از منابع طرح  یبخش دیبا پرسشنامه .42
 شتریب یتخصص یصنف یباشد و از نهادها

 استفاده شود

باشد  یستیاز آن که تور شیپ اصفهان .43
 باشد یزندگ یبرا یشهر دیبا

 ییهابر محله یشهر متک یکل ساختار .44
 دیدارند و نبا یاسابقه کیاست که هر 

 .شوند دهیمشابه د

 ینابود یرود به معناندهیزا یخشک .45
 اصفهان است

توانند یقدرت در اصفهان م ینهادها .46
و بر  رندیبگ یاشده یزیربرنامه ماتیتصم
 توان شفاف بود یاساس نم نیهم

و  افتهی یطرح جنبه قانون نیا دیبا .47
 نندیرا بب ییاجرا یزهایمکان

عمال  100و ماده  5ماده  ونیسیکم .48
 رغمیکنند، علیم یاز محتوا ته راطرح ها 

 طرح هیته یصرف وقت فراوان برا

خود  یبه جا یتخصص زیر مباحث .49
ها طرح یبه اجرا دیدارند اما با تیاهم

 توجه کرد

 یژگیزنده و واجد و یشهر اصفهان .50
مختلف در مناطق مختلف که هر  یها
خاص خودشان را دارند )بافت  لیمسا کی

 متفاوت( یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع

 طیشهروندان با توجه به شرا مطالبه .51
 خودشان متفاوت است

استان  یسازمان نظام مهندس

 اصفهان
 آقای مالذ
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 نماینده نهاد مشکالت
 دیمناطق مختلف اصفهان با لیمسا .52

 شود  یجداگانه بررس

باشد )فقر یتمام مشکالت فقر م شهیر .53
 و مشارکت( یفرهنگ ،یاقتصاد

سال گذشته با  40در  یخیتار بافت .54
طرح نابود شده و شهر به شکل یطرح و ب

 شکل گرفته است ینادرست

 یشخص یهامنافع و مصلحت وجود .55

به محالت  دیبا اسیسطح کالن مق در .56
 و مناطق بها داده شود

 شود یشهر بها داده نم یهالیپتانس به .57

 داریو توسعه پا یداریو مفهوم پا معنا .58
 درک نشده است

 ریی( باعث تغبارهیها )محله جوضیتعر .59
 یاجتماع یو اقتصاد یکیزیبافت ف

 محالت شوند

 یخیها ، بافت تاریتوجه به ماد عدم .60
 یشهر طیمح بیو به رودخانه باعث تخر

 به مهاجرت شده است لیو م

  یو مقطع یموضع تیریمد .61

 ادهیاصفهان پ یشهر تهران رو یالگو .62
غلط است خصوصا در مورد  نیو ا شده

 یاژهیو دیمرکز شهر اصفهان که د
 طلبد.یم

اند هم بساز بفروش شده یعاد مردم .63
 کند یکمک م بیکه به روند تخر

نوع  دیاصفهان با یخیتار بخش .64
 برخورد خاص خودش باشد.

 یقطب یو نوع ییتعادل فضا عدم .65
 ییو فضا یاقتصاد ،یاجتماع یشدگ

 عیصنا ،یفرهنگ راثیکل ماداره

استان  یو گردشگر یدست

 اصفهان

 فردآقای موسوی
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 نماینده نهاد
 علی هنردان استان اصفهان یکل راه و شهرسازاداره .1

 فردسهیل موسوی استان اصفهان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل ماداره .2

 قلممهدی راست شرکت آب و فاضالب استان اصفهان رعاملیمد .3

 مجتبی رفیعی برق شهرستان اصفهان عیشرکت توز رعاملیمد .4

 جعفر مالذ استان اصفهان یمهندسسازمان نظام  .5

 احسان گلدوست استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .6

 یقهرائ یعل ایفرهنگ و تمدن آر خ،یتار ادیبن .7

 اخوان رمحمدیام مشاور شارستان نیمهندس .8

 محمد امامی اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .9

نژادانیعباس شا شهر اصفهان یاسالم یو عمران شورا یمعمار ،یشهرساز ونیسیکم .10  

 یدهقان یمصطف اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .11

 یمحمدرضا غالم طیشرکت مشاور نقش مح .12

 یظهراب محمدیعل اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .13

 یجواد کرباس اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .14

 زادهبهناز عرب (منایا یاصحاب رسانه )خبرگزار .15

 یابوذر مجلس یسازمان نظام مهندس .16

 دانش یخسرو دیام مشاور شارستان نیمهندس .17

 یاهلل زمانرحمت استان اصفهان یسازمان جهاد کشاورز .18

 رضا فتوح اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .19

 زیپره ادیفر اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .20

 


