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 نماینده نهاد مشکالت
مقاصد آن  ایکم شده است  ایمهاجرت آ .1

 جابجا شده است
ساکنان  یاصفهان برا یاجتماع مفهوم .2

 شهر و مناطق همجوار متفاوت است.

استان  یسازمان بازنشستگ

 اصفهان
 شادکام آقای

: یانجام شده در استاندار یهالیتحل .3
است در  یدر وضع بحران یاجتماع هیسرما

 و کالن یانیم ،یسطح فرد هس
 زانیراجع به م دیجلسات با نیا در .4

 جرائم هم صحبت کرد
ار شده دجرائم اصفهان رکورد یبعض در .5

 است
 دهید دیموجود با تیوضع یهایخروج .6

 شود
بر کل  اهیاصفهان یرگذاریتاث زانیم .7

 اصفهان بر کل کشور رانیکشور و نفوذ مد

 یو فرهنگ یسازمان امور اجتماع

 اصفهان یاستاندار
 آقای شهیر

 یرا در شهرها یجامع شهر تیریمد .8
 نیمعتمد نی)ارتباط ب دید توانیکوچک م

 یمحل و شهردار

در  یواحد شهر تیریمد جادیا امکان .9
 مثل اصفهان وجود ندارد یشهر اسیمق

هم  یبخواهد همه موارد اجتماع اگر .10
 محور باشد  دیبا یشوند شهردار دهید

 میتصم یها را هم براNGO ورود .11
 یهادر دستگاه یساز میو تصم یریگ

 الزم است یدولت

مردم از مسئوالن باالتر  نشیو ب دانش .12
 رفته است

 جیبه برخورد با نتا یریشگیپ یجا به .13
 میپردازیم

 خانم زارع اصفهان یشهردار

 ییها یژگیاز منظر شهر و از داخل و .14
بودن همه  یهمچون لهجه مسئله اصفهان

 بردیسوال م ریرا ز یمجموعه شهر

طرح همه مناطق  اسیدر مق اما .15
 در نظر گرفت دیرا با یمجموعه شهر

 یمناطق مختلف مجموعه شهر بهبود .16
 دهدیماجرت را کاهش م

سالمت روح و  یایاح تیجمع

 جسم
 آقای کرمی

بزرگتر  اریشهر من بس تیقبل از معلول .17
گرفته شده به  دهیقشر ناد یعنیبود ) 

 شهر( تیاقل نیعنوان بزرگتر

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 اصفهان یشهردار
 آقای ابراهیمیان
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 نماینده نهاد مشکالت
گروه  نیبه ا زیتوانان را نکم ریسا اگر .18

 لیشهر تبد تیاقل نیبه بزرگتر میاضافه کن
 شوندیم

 شده  دهید یکامال کالبد یلیتفص طرح .19

 1404 یشهردار یراهبرد سند .20
 یفضا یشده از جمله سرزندگ یاشارات
 شبکه معابر  یفیک یتوسعه و ارتقا ،یشهر

حق هر شهروند حق  نیتر یاهیپا .21
 حضور در شهر است

بر حکومت جامعه  یمبتن یسازتوانمند .22
 بر فرد است یمتاخر مبتن دگاهیو اکنون د

افراد سالم ساخته شده  یفقط برا شهر .23
 است

مکان سکونت  ن،یاز معلول یقیدق آمار .24
 میآنها و ... ندار

 میندار ادهیشبکه تردد پ نقشه .25

حق به  کیبعنوان  نیمعلول مسکن .26
 شناخته نشده است تیرسم

 شدن است دهیخواسته ما د نیمهمتر .27

 یفقط به مناسب ساز 1404 برنامه .28
 معابر منجر شده است

شناخته  تیعنوان شهروند به رسم به .29
 گرانید یمناسب برا طیشوند و تمام شرا

شناخته شده  تیگروه به رسم نیا یبرا
 است

خود را  یدر خارج از اصفهان وقت .30
 پرسندیم میکنیم یمعرف یاصفهان

 اطراف آن ایاصفهان 
 یمعرف لیاص یخود را اصفهان یعده ا .31

 یاصفهان را به طرز گاهیو جا کنندیم
 برندیقابل قبول باال م ریخاص و غ

در مناطق  یاقشار درآمد اختالط .32
 مختلف

ها اکنون در سطح  بیوقوع آس مراکز .33
 شهر پراکنده شده است

به شدت گسترده شده  یگریروسپ .34
 است و در تمام شهر پراکنده شده است

و توانمند  تیحما یبرا یبه مراکز ازین .35
 زنان یساز

 کار یهاگروه کودک گسترش .36

و  یفرهنگ یها ونیسیکم

شهر  یاسالم یشورا یورزش

 اصفهان

 الدینیخانم معین
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 نماینده نهاد مشکالت
شهر  نیبه حق به شهر همه ساکن دیبا .37

 توجه شود

از چند  یاصفهان صرفا مجموعه ا .38
و در سطح  ستین دهیسکونتگاه بهم چسب

 شود دهید دیمنطقه با کی

 یهااقشار حاضر در بخش هیکل دیبا .39
 .مختلف را در نظر گرفت

 یابه عنوان مجموعه یاجتماع بیآس .40
 یاز مشکالت که ساکنان به صورت جمع

 گرفتار آن هستند

( یی، سالمندان)همراه با تنها نیمعلول .41
 ، کودکان، زنان )زنان سرپرست خانوار (

را صرفا مورد  یمناطق شهر کیتفک .42
 کیبه تفک شتریبلکه ب دیتوجه قرار نده

 بیآس عیتوز یبررس یبرا یاقشار اجتماع
 ها اشاره کرد

استان  یستیسازمان بهز

 اصفهان
 یالکتابسلطان یمحمدعل

 تیگذار در وضع ریتاث یاصفهان شهر .43
 کشور یاسیس

دچار  گرانید دیاز د اهیاصفهان .44
 یگذار ریبخاطر تاث دیشا ستند،ین تیمحبوب

 هیاول

 یرو یاساس دیتاک دیجامعه با برنامه .45
 یاطلس فرهنگ دیفرهنگ را داشته باشد با

 شهر بروز شود.

 یکل فرهنگ و ارشاد اسالماداره

 استان اصفهان
 امینیخانم 

و  یذهن یهادر نظر گرفتن نقشه .46
 رفتار شهروندان نیهمچن

 جهیکه در نت یدفاعیب یفضاها .47
و حدود آن وجود  یرسم ریسکونتگاه غ

 ندارد

بر  یمنف راتیشهر تاث یافق توسعه .48
الحاق  قیشهر داشته است خصصا از طر

 یکمربند سبز حفاظت دیروستاها شا
 ندکمسئله را حلک  توانستیم

در شهر اصفهان  ییفضا ینیگز ییجدا .49
 شدن شمال و جنوب( ی)قطب

در قالب  یرونیو ب یدرون یفرسودگ .50
هستند  یفرسوده شهر یهابافت

را شکل داده اند که در سطح  یبزهکار
 شهر پراکنده شده است

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 اصفهان یشهردار
 آقای پرهیز
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 نماینده نهاد مشکالت
نشده  ییشناسا یفقر شهر یهاپهنه .51

 است

در مجموعه  تیبودن جمع الیس .52
 یو شهر خصوصا در بخش مرکز یشهر

 شب و روز  تیتفاوت جمع

باالست که  اریبس تیجرم و جنا آمار .53
پژوهشگران گذاشته  اریمتاسفانه در اخت

 شودینم

 کندیم دیجرم را تول یشهرساز نوع .54

بحث جرم را  نییپا یاقتصاد گاهیپا .55
 کندیگشترده تر م

 خود مساله زاست یقوم تنوع .56

محالت و  تیهو یمسکون  تحرک .57
 کندیم فیمحالت را ضع ینظارت اجتماع

صورت گرفته که  یامطالعات گسترده .58
 نشده یاطالع رسان ییجا

 ازیبحث ن یبانیاسناد پشت نیتدو .59
 انجام شده است یسنج

مهاجران و  یفرهنگ یناسازگار .60
 هابهیغر رشیساکنان و عدم پذ

 یآثار ناملموس که مردم تقاضا 713. 61
 آنها را دارند یایاح

 یهاقوم نیب یفرهنگ یناسازگار .62
 مختلف در شهر اصفهان

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 یالهضیفخانم 

)رفت و آمد در کوچه یاجتماع تیامن .63
 ها(

ها محله یشاد در تمام یفضا توسعه .64
 هایبر شمال شهر

از  یموارد ناش یاریها در بسییجابجا .65
 ازدواج است

را ادامه  یسوم چرا نگاه منطقه ا نسل .66
 نداد

و  شینواند ارانیهم تیجمع

 جوان
 خانم نوری

شدن نقش کودکان  دهیپر رنگ تر د .67
 که همان سالمند فردا است

در مورد کودکان  ضییعدم تب بحث .68
 (ییروستا -ی)کودک شهر

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 اصفهان یشهردار
 خانم شریعت

سه سطح مسئله: مسئله  یجداساز .69
 ،یاجتماع بیآس ،یاجتماع رییتغ ،یاجتماع

 نیاجاره نش یشهر یدرصد خانوار ها 34

و  یاجتماع یسازمان فرهنگ

 اصفهان یشهردار یورزش
 آقای باطنی
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 نماینده نهاد مشکالت
در صد از درآمد صرف اجاره  35هستند. 

 شودیحذف م بایتقر حیتفر نهی. هزشودیم

 یو ب یبد مسکن یاجتماع بیآس .70
 (یخواب نیماش ،ی)گورخواب یمسکن

  میریفرهنگ ها را در نظر بگ خرده .71

 طیبه شرا یشهر شیسند آما در .72
خاص محالت توجه شده که طرح جامع 

 ها هماهنگ شود یژگیو نیبا ا دیبا

 -کودکان کار -یهمسر کودک .73
 یاز حضور اتباع خارج یناش یکودک آزار

برنامه جامع شهر بر اساس سند  نیتدو .74
 یفرهنگ شیآما

 دیتول نیشتریب 5به منطقه  3منطقه  از .75
 یبه مناطق مرفه )برا یسفر از بافت مذهب

 (یگریروسپ

 24به مواد مخدر از  یدسترس نرخ .76
 رسده است قهیدق 2به  قهیدق

 انیهمسر زندان انیدرصد روسپ 30. 77
 هستند

در  شهیش زیها و تجوشگاهیآرا .78
 یالغر یها برا شگاهیآرا
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 نماینده نهاد
 رکشیش ثمیم استان اصفهان یفرمانده انتظام .1

 ریاحسان شه اصفهان یاستاندار یو فرهنگ یسازمان امور اجتماع .2

 زهره امینی استان اصفهان یکل فرهنگ و ارشاد اسالماداره .3

 یالکتابسلطان یمحمدعل استان اصفهان یستیسازمان بهز .4

 ینیالدنیمنصوره مع شهر اصفهان یاسالم یشورا یو ورزش یفرهنگ یها ونیسیکم .5

 یاهلل باطنامان اصفهان یشهردار یو ورزش یاجتماع یسازمان فرهنگ .6

 خسرو شادکام استان اصفهان یسازمان بازنشستگ .7

 پورکرم یعل اتاق اصناف استان اصفهان .8

 ناصر کرمی سالمت روح و جسم یایاح تیجمع .9

 سهیال شریعت اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .10

 انیمیابراه رضایعل اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .11

 فاطمه زارع اصفهان یشهردار .12

 یصفر درضایحم طیشرکت مشاور نقش مح .13

 یمحمدرضا غالم طیشرکت مشاور نقش مح .14

 یمحمد ساالر طیشرکت مشاور نقش مح .15

 ینینم دیمج طیشرکت مشاور نقش مح .16

 فریاد پرهیز اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .17

 فاطمه احمدی شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .18

 الهه نوری و جوان شینواند ارانیهم تیجمع .19

 یالهضیف رایالم اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .20

 یکرار میمر اصفهان( یشهردار المللنیکل ارتباطات و امور باصحاب رسانه )اداره .21

 


