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 نماینده نهاد مشکالت
 بودجه صیبر تخص یزمان یناسازگار .1
 بودجه تیبه رعا یالتزام شهردار عدم .2
 اتیعمل یزیبودجه ر فقدان .3
 یمحور نبودن ساختار مال برنامه .4

)در حال حاضر بودجه محور  یشهردار
 است(

 یزیربودجه ندیدر فرا ییپاسخگو عدم .5
 یشهردار

)مانند  یعلم یهاتوجه به روش عدم .6
 ژهیبه و ی( در ساختار مالیشهر یمهندس

 یشهر یهانهیهز
در شهر و  انیاقتصاد دانش بن فقدان .7

 از آن یعدم انتفاع شهردار
وجود نگاه بلند مدت در نظام  عدم .8

 یشهردار یزیربودجه

 فریستانابآقای  دانشگاه اصفهان

ها بر اساس درآمدها و یبودجه شهردار .9
 یبه سمت دیشود با یمصوب مها نهیهز

حرکت کرد که بودجه مصوب براساس 
 شود یزیرهیها پایعملکرد شهردار

ها به سمت یحال حاضر شهردار در .10
 یحرکت م داریناپا یاستفاده از درآمدها

به سمت استفاده ار  دیبا یکنند در حال
 ،یاز جمله خدمات شهر داریپا یدرآمدها

منجر به اداره  نیکه ا یعوارض نوساز
 گران شهر نگردد

هر شهر که با  لیاز پتانس استفاده .11
 نیا یو داخل یگذاران خارجهیجذب سرما
شود. هر شهر  یمحقق م یامر تا حدود

به  یراهبرد یزیربرنامه لیدر تحل دیبا
در  رگذاریتاث یرهاییو متغ عادیا ییشناسا

توسعه شهرها بپردازد که با مطالعه وضع 
شهر به استخراج نقاط قوت و ضعف، 

 .میها بپردازتصرو ف داتیتهد

 خانم گلشاه شهرستان اصفهان یفرماندار

 یشهردار یزیرساختار بودجه رییتغ .12
 رییاصالح و تغ یبرا یشهردار تالش .13
 یشهردار هیمحدود کننده مال نیقوان
هوشمندانه شهر در حوزه  تیریمد .14
 یشهر هیمال
جذب  یمناسب برا یمشوق ها ارائه .15

 یگذارهیسرما

معادن و  ع،یصنا ،یاتاق بازرگان

 استان اصفهان یکشاورز
 آقای زمانی
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 نماینده نهاد مشکالت
 یدر شهردار یعدم وجود دولت محل .16

 (یشهر کپارچهی تیری)عدم وجود نظام مد

 یو اقتصاد یمعاونت مال

 اصفهان یشهردار
 خانم واعظ

 یندگیعوارض آال افتیعدم در .17
و سازمان امور  یشهردار یهمکار .18
 وصول عوارض ارزش افزوده یبرا یاتیمال
 در کشور یرکود اقتصاد تیحاکم .19
 یمنطقه ا متیروز کردن ق به .20

 یاتیامور مال -ییکل دارااداره

 استان اصفهان
 آقای سعیدی

 یخال یبر خانه ها اتیمال .21
حق شهرها از عوارض مصرف  افتیدر .22

 سوخت(%10سوخت )
 نیمشارکت شهروندان در تدو عدم .23

عدم  جهیو در نت یشهر یهابرنامه
  یشهردار یمال نیها در تاممشارکت آن

و  یزیردر نظام بودجه تیشفاف عدم .24
 یشهردار نهیهز
عوارض مناسب ازاتابع  افتیدر عدم .25

 یخارج

 یو دارائ یکل امور اقتصاداداره

 استان اصفهان
 آقای محمدی

 یمال نیعدم تناسب منابع تأم .26
بر عهده آنها و  فیبا وظا هایشهردار
 یبودن ساختار نظام مال فیبالتکل

کالن  نیدر کشور )ضعف قوان هایشهردار
 (هایشهردار یمال نینظام تأم

وقوع درآمد  یبسترها فیتضع .27
 ریاخ یهااصفهان در سال یشهردار

 یاقتصاد شهر و کاهش توان مال فی)تضع
 (یشهروندان اصفهان

به  یشهردار یدرآمدها یوابستگ .28
ساختار  یداریناپا جهیساخت و ساز و در نت

 اصفهان یشهردار یدرآمد
 نیقوان ییوجود ضمانت اجرا عدم .29

مانند  ،یشهردار یمرتبط با درآمدها
 یعوارض نوساز

 یاز کدها یادیتعداد ز یوابستگ .30
کد عوارض بر  ژهی)به و یشهردار یدرآمد

 یامنطقه متی( به قیها و اراضساختمان
روز امالک  متیو اختالف فاحش آن با ق

 کُند آن یبه روزرسان ندیو فرآ
 یدرآمدها یکدها یدیاز عا استفاده .31
 نیدر تأم ،ییفروش دارا تیماه یدارا

 آقای نصیری شرکت مشاور نقش محیط
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 نماینده نهاد مشکالت
 یهایدیمانند عا ،یشهردار یبودجه جار

 کد عوارض مازاد تراکم  
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 نماینده نهاد
 سمیه گلشاه شهرستان اصفهان یفرماندار .1

 خواهداوود ملکوتی استان اصفهان یاداره تعاون، کار و رفاه اجتماع .2

 اسماعیل محمدی استان اصفهان یو دارائ یکل امور اقتصاداداره .3

 مظاهر سعیدی استان اصفهان یاتیامور مال -ییکل دارااداره .4

 لیال واعظ اصفهان یشهردار یو اقتصاد یمعاونت مال .5

 امیرحسین زمانی استان اصفهان یمعادن و کشاورز ع،یصنا ،یاتاق بازرگان .6

 سمیه سلطانی استان اصفهان ستیز طیکل محاداره .7

 محمود صرامی اصفهان یشهردار یمردم یهاسازمان مشارکت .8

 محمد ظهرابیعلی اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .9

 میثم نصیری طیشرکت مشاور نقش مح .10

 محمدرضا غالمی طیشرکت مشاور نقش مح .11

 فاطمه احمدی شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .12

 امیرحسین جنتی اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .13

 مریم کراری اصفهان( یشهردار یرسانه )روابط عموماصحاب  .14

 فرباستانی ایمان اصفهان دانشگاه .15

 


