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 نماینده نهاد مشکالت
شهر چگونه است؟  هیبرخورد با حاش .1

 گرفته شده اند دهیناد هیمردم حاش
شهر اصفهان؟ مثال  یاسم برا انتخاب .2

در شهر کودک همه کودکان در نظر گرفته 
 .نشده اند

جامعه چگونه  نییافراد اقشار پا گاهیجا .3
 است؟

 و خانواده بانواندفتر امور 

 شهرداری اصفهان
 خانم کمالی

حق به شهر: مشارکت  یدو رکن اساس .4
 به شهر یشهروندان، دسترس

 یمختلف اجتماع یشدن گروه ها دهید .5
و  ستین یبه شهروند صرفا کاف توجه .6
 میریشهر را در نظر بگ نیهمه ساکن دیبا
نظر گرفتن فقط کالن شهر ممکن  در .7

گرفته شدن شهرها و  دهیاست به ناد
کوچک اطراف شهر منطقه  یروستاها

 اصفهان منجر شود.

 الدینیخانم معین شهر اصفهان یاسالم یشورا

تعامل  یبرا ازیمورد ن طیشرا ایآ .8
فراهم شده  یشهر تیریمد ایشهروندان 

 یهارساختیرشد که ز یاست؟ به نظر م
شهروندان وجود  یکنشگر یالزم برا

 ندارد.

 پورکرمآقای  اتاق اصناف استان اصفهان

در شهر شاهد کاهش  دیشهروند با .9
 یترس از جرم باشد تا حقوق شهروند

 محقق شود
)کنترل  یکنترل اجتماع تیاهم .10

عبارت است از  یررسمیغ یاجتماع
شهر و کنترل  طیدر مح گانیهمسا

ها شامل نهادها و ارگان یهمگان یاجتماع
 باشد( یم

در  گانیوجود اعتماد به همسا تیاهم .11
 شهروندان یبرا تیامن جادیا

 یبه گزارش جرم و عدم ب لیتما .12
 یتفاوت
 مشترک یارزش ها داشتن .13
  در شهر یفرهنگ یسازه ها تیتقو .14
 یفرهنگ تیاز هو یآگاه تیاهم .15

 آقای شیرکش استان اصفهان یفرمانده انتظام

وابسته به  نیسرونوشت مشترک ساکن .16
و  نیقوان رفتنیو پذ یهمگ رفتنیپذ

 شهر است یو رفتارها یمقررات شهر

 یو فرهنگ یسازمان امور اجتماع

 اصفهان یاستاندار
 آقای رضایی
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 نماینده نهاد مشکالت
 ،یتوجه به رفتار شهروند تیاهم .17

احساس مشارکت شهروندان، ارتقا 
و حس تعلق  یاجتماع تیاحساس مسئول

 یشهر

ها و اصناف در وجود تشکل تیاهم .18
 شهروندان یکنشگر

استان  یکل راه و شهرسازاداره

 اصفهان
 فردآقای سلیمانی

شهروندان از حقوق  یآگاه شیافزا. 19
تا شهروند  ردیصورت گ دیخودشان با

از  دی. شهروندان بامیگر داشته باشمطالبه
 داشته باشد یشهر خود آگاه خچهیتار

و توسعه  یزیربرنامهمعاونت 

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 خانم افشاری

از  یعیوس فیشهر دوستدار کودک. ط .20
و مقررات  نیقوان ایآ یول میکودکان دار

 ها وجود دارد؟شدن آن دهید یبرا
آموزش  یبرا دیجد یکارها راه .21

 نطوریدر نظر گرفته شود هم دیکودکان با
 خاص یزیبرنامه ر

جمعیت حمایت از کودکان 

 رودزنده
 خانم داستانی

انسان به عنوان  یبرا یزیبرنامه ر .22
 مشکل است اریبس دهیچیموجود پ کی

و  یاقتصاد یهاوجه به تفاوتت با .23
شهر اصفهان   نیساکن نیو ... ب یاجتماع

 میتوان یم ییشهر چه راهکارها رامونیو پ
آن  نیب تیتا حس مسئول میریدر نظر بگ

 نیکه صرفا ساکن شهر و شهرنش ییها
 شیهستند را به اندازه شهروندان شهر افزا

 م؟یده
کودکان به  یصدا دنیو شن توجه .24

شهروندان شهر که طبق  نیعنوان مهم تر
 18تا  0 یسن فیط  یجهان یاستانداردها
 ردیگیرا در بر م

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 اصفهان یشهردار
 خانم شریعت

خاص در  یازهایافراد با ن گاهیجا .25
 .شود دهید دیجامع با یبرنامه ها

در نظر  نیمعلول یشهروند حقوق .26
 .گرفته نشده

نشده  دهید نیمعلول یریپذ یدسترس .27
 .است

شهروندان فرهنگ  فیوظا شهیهم .28
ها در دستگاه فیبه وظا یشده ول یساز

به  ازینشده است. نقبال مردم توجه 
دستگاه ها در قبال  فیوظا یسازفرهنگ

 شهروندان

استان  یستیسازمان بهز

 اصفهان
 خانم موالیی
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 نماینده نهاد مشکالت
 ریپذ بیبه سالمندان و اقشار آس توجه .29

 در برنامه ها

هستند.  ژهیافراد معلول شهروند و .30
 یدارا یشهروندان ول ریبرابر با سا فیوظا

شود  ینم تیهستند که رعا یتیحقوق حما
 یاز حمل و نقل شهر گانیمانند استفاده را

 .شود یکه انجام نم
با جامعه محدود  نیمعلول یکنشگر .31

 .شده است
امور  یمتول یمواز یارگان ها وجود .32

 یستیبه بهز تیمسئول نیترکم ن،یمعلول
خواسته از  نیشتریب یداده شده ول

 .است یستیبهز
در نظر  یافراد عاد یبرا  هرآنچه .33

 نیشود متناظر با آن به معلول یگرفته م
 هم توجه شود

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 اصفهان یشهردار
 آقای ابراهیمیان

شهروندان به  فیوظا یسازفرهنگ .34
 انجام نشده است. یطور کاف

 آقای شهیر استانداری اصفهان

نقش فرهنگ در شکل  ریتاث زانیم .35
 یجوامع شهر یریگ

متقابل شهر و شهروند در روابط  ریتاث .36
 یفرهنگ

 اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره

 اصفهان استان
 آقای حشمتی

 یو رفتارها یوجود بحران اجتماع .37
در  روانهیپ ی، وجود رفتارها انهیانزوا گرا
در  یجنبش ی، وجود رفتارها3منطقه 

به علت آن 5مناطق مانند منطقه  یبعض
 میحق دانست کسرهیکه خود را 

ثقل حس تعلق شهروندان به  مرکز .38
شهر به شهروندان است  نطوریشهر و هم

 (ستیطرفه ن کی)احساس تعلق 
فعال شوند تا  دیبا یاجتماع یهاپاتوق .39

 ردیبگ لشک یاحساس تعلق اجتماع
 یو ساختارها یمعمار یساختارها .40

است  یعرصه بروز تعلق اجتماع یفرهنگ
شده است.  یتوجهکه به آن ها کم

 ییگراو مردم ییمعناگرا یریپذستیز
 تندهس ریپذ ستیشهر ز اتیخصوص

 یجد اریبس یاجتماع هیسرما بحران .41
 است

و  یاجتماع یفرهنگسازمان 

 اصفهان یشهردار یورزش
 آقای باطنی
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 نماینده نهاد مشکالت
جرم از شهرها  یدئولوژیگرفتن ا شکل .42

 یگر یو تکد یمانند دستفروش

و  یریگمیدخالت دادن افراد در تصم .43
 یسازمیتصم
 انیب یبرا یمحل یهادانیبه م ازین .44

 آزاد و نظرات مردم
مسئول معاش مردم است و  یشهردار .45

 نه معاد مردم
 رانیبه گرفتن تست روان از مد ازین .46

 یشهر
 یشهر شاد است که از زندگ یوقت .47

 میداشته باش تیرضا
شهروندان  ناویشهروندان و د حقوق .48
 شود. دهیهمزمان د دیبا

 خانم زارع شهرداری اصفهان
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 نماینده نهاد
 مهدی کمالی دانشگاه اصفهان .1

 ینیالدنیمنصوره مع شهر اصفهان یاسالم یشورا یو ورزش یفرهنگ ونیسیکم .2

 پورکرم یعل اتاق اصناف استان اصفهان .3

 خانم داستانی روداز کودکان زنده تیحما تیجمع .4

 آقای شیرکش استان اصفهان یفرمانده انتظام .5

 آقای رضایی اصفهان یاستاندار یو فرهنگ یسازمان امور اجتماع .6

 آقای حشمتی اصفهان استان اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره .7

 خانم افشاری اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .8

 فردسلیمانی مسعود اصفهان استان شهرسازی و راه کلاداره .9

 شهیر احسان اصفهان استانداری فرهنگی و اجتماعی امور سازمان .10

 موالیی شهره اصفهان استان زیست محیط حفاظت کلاداره .11

 باطنی اهللامان اصفهان شهرداری ورزشی و اجتماعی فرهنگی سازمان .12

 شریعت سهیال اصفهان شهرداری معماری و شهرسازی معاونت .13

 ابراهیمیان علیرضا اصفهان شهرداری معماری و شهرسازی معاونت .14

 زارع فاطمه مرکزی شهرداری .15

 


