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 نماینده نهاد مشکالت
 یکارشناس یهاتیاستفاده از تمام ظرف .1

 برنامه نیها در تدوو مشارکت بخش
و نبود  داریسالم محور توسعه پا انسان .2

ها بروز مشکل انسان سالم در تمام حوزه
 کندیم
 55در اول انقالب حدود  یبه زندگ دیام .3

 دهیسال رس  79سال و اکنون به حدود 
مردم )عرض  یزندگ تیفیک شیافزا .4

 یطول زندگ شی( همگام با افزایزندگ
 نبوده است

سالمندان که کشور  یهرم سن شیافزا .5
 الزم است یفاقد آمادگ

 ،یو روان یبعد  جسم 4در  سالمت .6
 است یضرور ازین یو معنو یاجتماع

مردم باعث  بروز  یدر سبک زندگ رییتغ .7
 ابت،یمانند د یدینو پد یهایماریب

 .است دهیخون و ... گرد یپرفشار
سال  30 یدرصد افراد باال 20 حدود .8

باشند  یخون مبتال م یجامعه به پرفشار
 یماریدرصد افراد مبتال از ب 40که حدود 

 .خود اطالع ندارند
 یجسم یهایماریمردم از ب یآگاه عدم .9

 خود
ارتقادهنده  یهارساختیبه ز توجه .10

دوچرخه  یهاریها، مسراه ادهیسالمت )پ
 سبز و ... ( یتوسعه و ارتقا فضا ،یسوار
 جهیشدن اقتصاد خانواده در نت مختل .11

صعب العالج و گسترش  یماریبروز ب
 سطح فقر

سالمت جامعه در  یهارساختیز .12
 نهفته است ستیز طیمح یهارساختیز

مرتبط  یوارد شدن همه نهادها لزوم .13
  در خصوص ارتقا سواد سالمت مردم

در نگرش از مداوا و درمان به  رییتغ .14
 در وزارت بهداشت یریشگیپ

 کیحوزه سالمت در سطح  یکارربر .15
موجود  یهایاز کاربر یستی( بایریشگی)پ

 گردد. نیو تام دهیگرد کیتفک

 انیصادق یآقا اصفهان یدانشگاه علوم پزشک

ارتباط تنگاتنگ فرهنگ با اقتصاد  .16
 و سالمت جامعه یشهر

 رعاملیسازمان پدافند غ

 اصفهان یاستاندار
 آقای جوهری
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 نماینده نهاد مشکالت
 یسبز و فضاها یهایکاربر کمبود .17

 یعموم یورزش
 لیسبز و تبد یهایکاربر یاجرا عدم .18

  هایکاربر ریآن ها به سا
 یشهر ینامناسب فضاها پراکنش .19
مناسب حمل و نقل  یروش ها نبود .20

 در شهر اصفهان
در شهر  کلتیموتورس ادیز تعداد .21

 اصفهان
 ییایمیش یها ندهیآال وجود .22
 . رود ندهیدر زا اتومهید جلبک .23
و خطرناک با حجم  ژهیو یپسماندها .24
 110و   یتن پسماند صنعت ونیلیم 5/2

 و خطرناک ژهیو یهزار تن پسماندها
در استان و  یهزار واحد صنعت 8 وجود .25

در جمع  عیاز صنا یتعداد یعدم همکار
 یپسماندها ژهیو دفع پسماند به و یآور

 خطرناک
خطرناک از مناطق  یپسماندها انتقال .26

از جمله  یخارج از استان به منطقه مرکز
 اصفهان

مشترک انسان و دام  یها یماریب .27
 مزاحم( ی)هجوم مگس ها

نشده و خطر  یسامانده یها کارگاه .28
 ینیرزمیز یهاآب یبرا
کارخانه  8شمال غرب با  ینفت منطقه .29

و خطر که جز نقاط  ندهیمهم و کانون آال
 .رود یحساس به شمار م

آهن و فوالدمبارکه در غرب  ذوب .30
 اصفهان

حاصل از پژوهش   جینتا یریبه کارگ .31
و محافظ  یدر خصوص آلودگ یشهردار

 طرح نینمودن آن در ا
 ابانیمانند خ ندهیآال اریبس یها کانون .32

که در حد  ینواح ییصائب و ... شناسا
 اند دهیآستانه رس

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 زادهخانم کبریایی

به مردم و عدم  یعدم اطالع رسان .33
مردم مانند جاده سالمت  یگسترش آن برا

 و دوچرخه

 یمعاونت خدمات شهر

 اصفهان یشهردار
 الدین شوشتریصالح 
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 نماینده نهاد مشکالت
مناسب و ارتقا  یهااز بسته استفاده .34

خاص مانند  یهادهنده سالمت در زمان
 که رودخانه باز است یامیا

در  یشهر یاز نواح یبرخ یآلودگ .35
 تیحضور امواج و پاراز

و  یآورجمع یرپزشکیغ یپسماندها .36
امحا به عهده معاونت درمان است و 

 کند یکمک م نهیزم نیدر ا یشهردار

معاونت درمان و  نیبهتر ب یهماهنگ .37
با  یدر زمان مناسب جمع آور یشهردار

 گاهیکل کشور در جا تیحال از وضع نیا
 دهیاما فاصله با ا میقرار دار یمناسب تر

 آل

 15تا  10آب شرب افراد  ازیمتوسط ن .38
 یبهداشت فرد ازیکه ن یاست در حال تریل

 رقم است نیبرابر ا نیچند

آن که شرکت آب و فاضالب  با .39
آب شرب است اما دغدغه  نیمسئول تام

دارد و  یآب بهداشت نیتام یبرا یمهم
کرده  جادیآبفا ا یبرا ینیسنگ تیمسئول
 است

 یهاساخت ریها و زشبکه ادیز عمر .40
 شبکه یو فرسودگ عیآب و توز نیتام

آب و  ساتیبودن تاس متیق گران .41
 نهیها مستلزم هزآن یفاضالب و اجرا

 است نیسنگ

 یبازساز جهیدر نت کیتراف جادیا .42
 دیجد اتسیتاس

تراکم و  شیو افزا یکاربر راتییتغ .43
 هیآب و تخل نیتام یفشار  بر شبکه ها

 فاضالب

شرکت آب و فاضالب استان 

 اصفهان
 قلمآقای راست

تا فاصله  ندهیآال عیاز صنا یانتقال برخ .44
است و  یکه فاقد اثر بخش یلومتریک 5

 شود یم یموجب برگشت آلودگ

 یارگاه هاک از مبدا و یآلودگ کنترل .45
رود را  ندهیدر سطح شهر منطقه که زا ادیز

 کند یآلوده م

ها کنترل و نظارت بر آفت کش عدم .46
 یو واردات ب یو دفع سموم و آفات نبات

 آن هیرو

 یاآب منطقه یشرکت سهام

اصفهان )امور منابع آب 

 اصفهان(

 آقای هوایی
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 نماینده نهاد مشکالت
و بخش آن   یانرژ دیبه منابع تول توجه.47

 ها( ستمی)اکوس

 رود ندهیضرورت وجود آب در زا .48

شدن رودخانه باعث کاهش  خشک .49
 شود یسالمت روان جامعه م

مختلف در آب  یهاندهیآال زیر وجود .50
 یکشاورز یو اراض

ثبت  یمل یارتقا استانداردها عدم .51
 یجهان

با  یمل یاستانداردها یناسازگار.52
 بوم منطقه ستیز تیماه

 یهااستفاده از پساب تیرعا عدم .53
 یاریآب یشهر و ... برا نیخانه شاه هیتصف

 یکشاورز

ها و ساختارها نامناسب بخش کلیس .54
و معضالت  ده گرفتن مشکالتهع بهو 
 یطیمح ستیز

و  تیسبز با ماه یتوسعه فضاها عدم .55
که  رانیا یفالت مرکز یمیاقل طیشرا

 دارد یلزوم بازنگر

از  یاریبودن اصفهان در بس شتازیپ .56
 یمسائل توسعه و نبود فرهنگ سراها

 یطیمح ستیگسترش دهنده فرهنگ ز
 شهروندان

 یو غفلت از برخ یشهر یپسماندها .57
 یقلم یهایاز خرده پسماندها مانند باطر

 هاپردازنده زیر ای

دفع و  یبرا یو رسم ژهیو تیسا نبود .58
 امحا پسماند

 آقای فرهادیان دانشگاه اصفهان

 زباله یها رابهینشت ش .59

 شهروندان یو دغدغه اصل زگردهایر .60

 ستیاز غفلت به حقابه ز یناش تبعات .61
 رودخانه یطیمح

 یادوره وعیو ش یدام ونیناسیواکس .62
 (یمرغ یاز امراض )آنفوالنزا یبرخ

پاک و  عیبر توسعه صنا دیتاک .63
از قطب  یناش یطیمح ستیز یامدهایپ

 استان یصنعت

و توسعه  یکند در راه انداز روند .64
 شامل مترو یحمل و نقل عموم ستمیس

استان  ستیز طیکل محاداره

 اصفهان
 خانم موالیی



 از دیدگاه حاضران مشکالتفهرست 
ش جلسه 

گزار
ت

الم
ت و س

موضوعی بهداش
 

 
 

7 

 نماینده نهاد مشکالت
کمپوست  و  یهارابهیش تیریمد .65

 شود یم دیروزانه هزارتن زباله تول

پساب  یلیتکم هیو تصف ییگندزدا .66
 استفاده مجدد آن یبرا

 یکشاورزان برا رمجازیبرداشت غ .67
 گریجات و د یفیص یبرا ژهیبه و یاریآب

 محصوالت شهر

بخش  یبرا هیثانو ینبود استانداردها .68
 یکشاورز

مانند  گرید یهاعدم دخالت سازمان .69
در خصوص  یصنعت و معدن و کشاورز

 تیآن در فعال تیو رعا یاستانداردساز
 و صنعت یکشاورز یها

 یهاارگان یسبز برا تیریطرح مد .70
و  یانرژ یزیمم یو خصوص یدولت

 و. حفظ سالمت یطیمح ستیفرهنگ ز

 متمرکز کردن مکان دفع پسماند .71

دفع پسماند زباله در  یمکان ها .72
و  نیمواز تیگذشته بدون رعا

 بوده است یطیمح ستیز یاستانداردها

 یاز مکان ها یحال حاضر برخ در .73
 ستینامناسب ز تیموقع یدفع زباله دارا

 دارد. یهستند و خطر انتشار آلودگ یطیمح

طرح  یبرا حیصح یابیبر مکان دیتاک .74
 و .. ییفضا یها

در دفع مواد و مصالح  تیریمد .75
 یساختمان

 یوانیح یموقت کود ها یدپو .76

کوچک در امتداد  یهامانداب وجود .77
 انیاز قطع و وصل شدن جر یبستر ناش

 ندهیرودختنه به عنوان کانون آال

و  یاشبکه یرهایکردن مس مشترک .78
 یرساختیز

بستر و حد بستر و  میحرا تیرعا عدم .79
 هارودخانه یفیک میحر

و دفع  یفیک میو ساز در حر ساخت .80
 قسمت ها یدر برخ یساختمان یهانخاله

استان  ستیز طیکل محاداره

 اصفهان
 یمحمود قهرمان

محالت دوستدار کودک و  جادیا .81
 سالمندان

 سالمندان یضوابط مناسب برا ارائه .82

استان  یکل راه و شهرسازاداره

 اصفهان
 خانم قزاقی
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 نماینده نهاد مشکالت
آمادگاه به  ابانیها )خمطب ییجابجا .83

 یعنوان محور آلوده که باعث انتشار آلودگ
 شود.(  یم

 جهیکه در نت یویر دیشد یهایآلرژ .84
 ها است.مکان نامناسب درمانگاه
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 نماینده نهاد
 مجید جوهری اصفهان یاستاندار رعاملیسازمان پدافند غ .1

 محمود قهرمانی استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .2

 زینب قزاقی استان اصفهان یکل راه و شهرسازاداره .3

 قلممهدی راست شرکت آب و فاضالب استان اصفهان .4

 مهرداد فرهادیان دانشگاه اصفهان .5

 صالح الدین شوشتری اصفهان یشهردار یمعاونت خدمات شهر .6

 غالمحسین صادقیان اصفهان یدانشگاه علوم پزشک .7

 زادهسونا کبریایی اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .8

 رضا آرتیدار طیشرکت مشاور نقش مح .9

 مجید نمینی طیشرکت مشاور نقش مح .10

 شهره موالیی استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .11

 سامره شیران استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .12

 کراریمریم  اصفهان( یشهردار المللنیکل ارتباطات و امور باصحاب رسانه )اداره .13

 بهنام هوایی اصفهان )امور منابع آب اصفهان( یاآب منطقه یشرکت سهام .14

 محمدرضا غالمی طیشرکت مشاور نقش مح .15

 حمیدرضا صفری طیشرکت مشاور نقش مح .16

 یمقامقائم هیمهد طیشرکت مشاور نقش مح .17

 محمدظهرابیعلی اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .18

 


