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 نماینده نهاد مشکالت
 ییو جابجا یمشاغل مزاحم شهر .1

 آن ها یاصول
)شاپور  نیگزیجا یهایکاربر تیاهم .2

 مراکز ی( ابقادجدی شاپور – میقد
 یها دوریکر یها براساختمان ارتفاع .3

 هوا

استان  ستیز طیکل محاداره

 اصفهان
 آقای قهرمانی

شهر  نیشاه نیب رمجازیساخت و ساز غ .4
بر محدوده  تیریو اصفهان )عدم مد

 (یصنعت یهاشهرک
تن  400 یندگیو آال یمیپتروش عیصنا .5

آب بر  ندهیآال عیصنا جیروزانه  )به تدر
 جابه جا شوند(

و  یمیپتروش عیحاصل از صنا مشکالت .6
 شگاهیپاال

 آقای عزیزی شهرداری شاهین شهر

ضوابط و استقرار ها و طرح تیعدم رعا .7
 هابر آن یرگذاریو عدم امکان تاث عیصنا

در  تیریعناصر مد نیب یهماهنگ عدم .8
 راشهریحوزه پ

 یهاانتقال کارگاه یبرا یعمل برنامه .9
 هاآن گاهیبدون ارتباط با جا ایمزاحم و 

و ابهام  ینظام یو اراض BF مسئله .10
 اختصاص به خدمات یورئد برا نهیدر زم

و  یمعمار ،یشهرساز ونیسیکم

شهر  یاسالم یعمران شورا

 اصفهان

 نژادآقای شایان

 یبرا رندهیگمیوجود مراکز متعدد تصم .11
 ردیصورت گ ندهیصدور مجوز و با نگاه به آ

 ایو  ییانتقال و جا به جا یبرا .12
 نیگزیجا یهاشغل یبرا داتیتمه

 آقای صادقی شهرستان اصفهان یفرماندار

و سو  ماتینبودن خط تقس قیدق .13
 انیاستفاده خاط

 خدمات رسان یهااطالع سازمان عدم .14
 یهاها از محدودهاطالع سازمان عدم .15
 قیدق

 آقای انتظاری شهرداری خمینی شهر

 یریپذ ستیابعاد مختلف ز .16
 عیصنا یهالیتوجه به پتانس لزوم .17
 یدر شهرها یو مقاصد گردشگر یدست

 اطراف
 یهفتگ یها ازیمردم به خاطر ن رجوع .18

 تیفیک لیروزانه به اصفهان به دل یو حت
 سطح خدمات

 میرلوحی آقای شهر خمینی شهرداری
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 نماینده نهاد مشکالت
 اصفهان میشدن طرح حر دهید .19
 هیدر نحوه ته یهماهنگ عدم .20

 همجوار یاصفهان و شهرها یهاطرح
 هیکه در دست ته 1405برنامه  ارتباط .21

 طرح نیاست و عدم ارتباط با ا

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 آقای امامی

و  یراشهریپ یلزوم حفظ اراض .22
 درون شهر یاراض شیو پاال یسامانده

 یمناسب جهیبه نت یشهر مجموعه .23
جبران کرده  یتا حدود میو حر دهینرس

 است
از عناصر از جمله  کیهر ینیآفر نقش .24

 اصفهان
 یرامونیپ یشهرها یبرا یبازساز .25

)در خدمت اصفهان  ردیگیصورت نم
 هستند(

در مورد خوراسگان و  یمشکالت .26
رهنان و الحاق آن ها به شهر اصفهان که 

 درست نبود
در  یمحل یهاتیریحفظ مد عدم .27

 یسازبه سمت کوچک دیبا کهیصورت
شدن  یو راهبرد یمحل تیریمد ینهادها

 میکالن حرکت کن یها تیریمد
 یوارد م یتیاز حد در حوزه حاکم شیب .28
 میده یم یکه نقش یزیو به هرچ میشو

 کند یخود را بزرگتر فرض م
صنعت به سمت خدمات رفته  نهیزم از .29

 میا
 جادیواجد ارزش افزوده باد ا خدمات .30

 شود
 دیمحورها با یبرا ینیآفر نقش .31

 ردیصورت گ

 دانشآقای خسروی شارستان مشاور شرکت

 کردیبا رو یامنطقه کردیارتباط رو .32
به باال باعث از دست رفتن اطالعات  نییپا

 .شودیخرد م یهاو برنامه
شهر از عهده  کی یساختار شهر رییتغ .33

 .دیآ یمشاور بر نم کی
محالت  یفقط رو دینبا تمرکز .34

 ریسا یتوسعه فرهنگ یباشد و برا یمرکز

 .کرد یشیاندچاره دیمحالت هم با

 آقای اخوان شرکت مشاور شهرستان
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 نماینده نهاد مشکالت
مشکالت را در کل و حوزه  دیبا افراد .35

پنج گانه  یهافرد در حوزه یمشارکت
 ستن،یبا ستن،ی)خواستن،دانستن، شا

 نندیتوانستن( بب
مردم به  یاعتماد یبه ب توجه .36

 هادستگاه

و طرح  یشهر یزیمشکالت برنامه ر .37
 یتوسعه کالبد یها
در حال  یآمرانه به مشارکت کردیرو .38
 است لیتبد
 یهم در سطح محل ییاجرا مشکالت .39

 یمطرح است چرا که سطح مل یو هم مل
 بوده است رگذاریتاث اریبس یدر سطح محل

مهم  اریو ساختارها بس نیقوان اصالح .40
 باشد یم

در محور  یصنعت یهاشهرک ارتباط .41
 یبا شهردار جهیعلو
و  ییاجرا یهاتعامل سازمان عدم .42

 یفقدان هماهنگ
خاص اصفهان در توسعه  طیشرا .43

به توسعه منفصل  کردیمتصل باعث رو
 شهر، بهارستان و ...( نیشده است )شاه

  شهر و فوالدشهر نیشاه یآلودگ .44
شهر  نی)که در شاه عیوجود صنا عدم .45

مشکل ساز شده است( در بهارستان باعث 
 شود یعدم توسعه شهر م

به سمت خدمات پاک رفت با  دیبا .46
 ارزش افزوده باال

اصفهان قابل پاک شدن  هیحاش عیصنا .47
اصفهان  یکاریمتوسط ب کهیدر حال ستین

 باالتر از متوسط کشور است
 یریگیدر سطح کالن پ دیبا مشکالت .48

شهرها و مناطق مختلف نقش  یشود و برا
 در نظر گرفته شود ژهیو یهاغ
به  دیلزوما نبا یکپارچگیو  یهماهنگ .49

 شود دهیصورت گسترش قلمرو د
دارد  یشتریب یایخوراسگان مزا الحاق .50

 شیهانهینسبت به هز

 آقای ابراهیمی دانشگاه پیام نور
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 نماینده نهاد مشکالت
 کپارچهی تیریبه سمت مد دیبا .51

متمرکز  یریگ میرفت . تصم یعملکرد
 یمحل اسیو اجرا در مق کپارچهی

 دیشد یلیخ یخدمات رسان صنعت .52
خوب بوده و در دهه  ی. خدمات رسانستین

رغم  یاست عل افتهیگذشته توسعه  یها
ها بوده طرح هیته ندیکه در فرآ یمشکالت

 است.

توسعه مصرف  یهادر گذشته شاخص .53
فوالد، مصرف ذغال سنگ بود که اکنون 

 است یندگیعوامل آال
و  یندگیکه اکنون عامل آال یاقدامات .54

  است یریپذ ستیکاهش ز
که در مقاطع گذشته  یبحران طیشرا .55

در  دیکه راه جد لیتعد استی)مانند س
 راتییگرفت( و تغ شیپ زانیاقتصاد ا

خودش  دیبا یکه شهردار نیمانند ا یادیبن
 کند نیرا تام اشیمنابع درآمد

نفوذ اصفهان در حوزه اطراف  گسترش .56
 بوده. یریاجتناب ناپذ دهیپد

 سلطانیآقای خلیفه خانه و شهر مشاور شرکت

 یزیناکارآمد: قبل از هرچ یهابافت .57
 دیموجود را با یشدن بافت ها ناکارآمد

 .متوقف کرد
در  ستیز طیحضور مح عدم .58
از  یریو جلوگ یریگ میتصم یهاتهیکم
بافت کارآمد به  لی)تبد یکاربر رییتغ

 ناکارآمد(
 جهیمزاحم در علو یهاتیفعال انتقال .59
سال گذشته مطرح شده است اما  3در 

 یامروزه در مجاورت شهر پروانه داده م
 شود
اصفهان توان  یطیمح ستیز تیظرف .60
ندارد اما هنوز هم تالش  شتریب یریپذ
 است شتریب یبارگذار یبرا
 یلومتریک 50حفظ شعاع  عدم .61
 یکارگاه یانداز انتقال واحدها چشم .62
  به روشن باشد دیبا

 طیگاه از مح چیه یامور صنف مجمع .63
را در داخل  یگر ختهیکند )ر یاستعالم نم

 ستیز طیکل حفاظت محاداره

 استان اصفهان
 آقای محمدی
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 نماینده نهاد مشکالت
 یمجوز م یشهر و مجاورت اماکن مسکون

 دهد(
 یهایها و تکنولوژاز روش استفاده .64
 یصنعت یدر کارگاه ها ندهیو آال یمیقد
 شیسند آما یبند توجه به پهنه عدم .65

 طیمح دییاستان )سند مصوب( که مورد تا

 .است ستیز
به استقرار  یصنعت یهاتیفعال کشش .66

)دولت آباد  یلومتریک 50در داخل شعاع 
هکتار  1800هکتار بوده و اکنون  600

آباد با دادن دولت یشده توسط شهردار
 (میمجوز در حر

 میدر داخل حر یصنعت یمجوزها .67
 شود یداده م ارهایتوسط ده

در داخل  یزراع یاراض یکاربر رییتغ .68
 یلومتریک 50شعاع 

 یم ریبا یواسطه بحران آب اراض به .69
 ،یبه کارگاه یکاربر رییشود و آماده تغ

 هیو .. که فقط با اخذ جر یالسازیو ،یانبار
 شود یعمل م

 ادارات نیب یهماهنگ عدم .70
رود،  ندهیزا یفیو ک یکم میحر تیرعا .71
 یالسازیبه و لیتما

ها که باعث یشهردار یخود درآمد .72
 تبعات نا مطلوب شده است

 یشهر تیریمد انیها میهماهنگنا .73
انجام شده که  یهایسازمرتبهبلند .74

 یبرا یبندبدون در نظر گرفتن پهنه
انجام شده مانند مشتاق  یسازبلندمرتبه

 سوم
 هاییشهردار انیقدرت در م ساختار .75

شهر اصفهان با  نطوریگانه و هم15مناطق 
 همجوار یشهرها

 یدارا یریگمیتصم ساختار .76
 ابدیبهبود  دیاست که با ییهاضعف

ابعاد گوناگون  یدارا داریپا توسعه .77
در نظر گرفته  دیها باآن یاست که همه

 شود
 یکارگاه ،یصنعت یهاشهرک عمده .78

 است یلومتریک 50داخل محدوده 

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 اصفهان یشهردار
 نیاآقای حسینی
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 نماینده نهاد مشکالت
عدم لزوم  خاص اصفهان و طیشرا .79

 مشابه تهران یسازبلندمرتبه
از  یبه عناصر مجموعه شهر نگاه .80

است نه  ینظرشناخت روابط عملکرد
 شهرها ریسا یبرا یریگ میتصم
 ریو تاث رانیمد یریمشارکت پذ تفاوت .81

 هاآن یها و اجراآن بر طرح

علت و  لیتحل دیدر مورد مشکالت با .82
ها آن یشفاف حت و ردیصورت گ یمعلومل

 یشود و شورا انیاست ب یدر سطح ملکه 
سطح  نیاگر الزم باشد به باالتر یعال

 برساند
 راتییدر حال تغ ییاجرا یکرهایرو .83

  است
شهر اصفهان در حال  یهاییدارا .84

 یعقب ماندن نسبت به کالن شهرها
 همجوار است

 لیتبد ییناخالص شهر به دارا دیتول .85
وشد )اصفهان  ینشده و از شهر خارج م

 شود( یتر م ریروز به روز فق
 میکالن شهرها دار نیرقابت ب در .86

 کیکه از  نیشود. از علل آن ا یبازنده م

 .میستیهمکار برخوردار ن یشبکه شهر
 اسیاز مق یناش یهاتوان از صرفه یم .87

اما در  میو تجمع در اصفهان استفاده کن
 یسال گذشته به استناد اطالعات م 20

 یتوان گفت که به سمت شبکه شهر
 میهمکار و حرکت نکرده ا

شهرها در شبکه  نیکار ب میتقس کی .88
 ردیگ یصورت م یشهر یها
 یشهرها نیرا ب یکار شهر میتقس .89

 میندار یمختلف مجموعه شهر
 یهمکار یبستر ساز نیقوان فقدان .90

 همکار یشهرها
جلسات و  نیحضور ناظر بر ا عدم .91

 الزم تیشفاف

استان  یکل راه و شهرسازاداره

 اصفهان
 آقای هنردان
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 نماینده نهاد
 عبدالعلی صادقی شهرستان اصفهان یفرماندار .1

 کامران محمدی استان اصفهان ستیز طیکل حفاظت محاداره .2

 فریاد پرهیز اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .3

 سوفیا غالمی (بایاصحاب رسانه )خبرنگار اصفهان ز .4

 سلطانیمسعود خلیفه شرکت مشاور شهر و خانه .5

 مریم کراری اصفهان( یشهردار المللنیکل ارتباطات و امور باصحاب رسانه )اداره .6

 مهدی ابراهیمی نور امیدانشگاه پ .7

 امیرمحمد اخوان شرکت مشاور شارستان .8

 دانشامید خسروی شرکت مشاور شارستان .9

 محمد امامی اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیربرنامهمعاونت  .10

 حسین میرلوحی شهرینیخم یشهردار .11

 یانتظار نیافش شهرینیخم یشهردار .12

 اهلل صفارعزت شهرینیخم یشهردار .13

 نژادعباس شایان شهر اصفهان یاسالم یو عمران شورا یمعمار ،یشهرساز ونیسیکم .14

 محمدعلی عزیزی شهرنیشاه یشهردار .15

 محمود قهرمانی استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .16

 علیرضا ستوده اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .17

 مائده پسندی اصفهان یشهردار یو معمار یاداره ضوابط شهرساز .18

 نیااحمد حسینی اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .19

 محمد ظهرابیعلی اصفهان یشهردار یو معمار یشهرسازمعاونت  .20

 محمدرضا غالمی طیشرکت مشاور نقش مح .21

 حمیدرضا صفری طیشرکت مشاور نقش مح .22

 جواد کرباسی اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .23

 یخسرویک نیرحسیام اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .24

 یانیک

 مصطفی دهقانی اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .25

اصفهان )اداره نظارت بر ضوابط  یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .26

 (یشهرساز

 شهرام گلکار

 هنردان علی اصفهان استان شهرسازی و راه کلاداره .27

 مقامیمهدیه قائم طیشرکت مشاور نقش مح .28

 


