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 نماینده نهاد مشکالت
شهرکرد از اصفهان جدا شد  یاز وقت .1

 مشکالت شروع شد
حضور مشارکت بانوان به عنوان  عدم .2
 ،یاسیدر مشارکت س تیاز جمع یمین

 ...و یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع
 کار بانوان یرویاستفاده از ن عدم .3
نسبت به شهرشان  اهیاصفهان .4
منافع اند و عمدتا نگران تفاوت شدهیب

 خودشان هستند یشخص

 خانم زارع یمرکز یشهردار

شهر در کجاست و نقش کودک کالن .5
شهر کودکان در کالن یشرویپ یهاچالش

 اصفهان

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 اصفهان یشهردار
 خانم شریعت

 هیمشابه بق میکن شرفتیپ دیما هم با .6
 نقاط جهان

داشته سنتر مشکل یتیس یابیمکان دیشا .7
 باشد

 یو معمار یمعاونت شهرساز

اصفهان )دفتر نظارت  یشهردار

 ( یضوابط شهرساز یبر اجرا

 گلکار آقای

اندازه متعلق به سه نوع  کیاصفهان به  .8
 نوع اول یاست و نه فقط اصفهان یاصفهان

 میافراد را هم داشت نیدرصد ا کاش یا .9
درصد آنها به  70چرا که احتماال حدود  

 ستندین بندیگذشته پا
در جهت مدرن  یهر کوشش توانینم .10

 میکردن شهر را رد کن
 انهیگرا لیتاو یهاکوشش .11

است  یباففلسفه یموجود نوع یساختارها
 ،ییچرا لیدر تحل میمراقب آن باش دیکه با

 سنتر یتیس جادیا ییو کجا ،یچگونگ
و ارج گذاشتن به گذشته  ییآل گرادهیا .12
مدرن کردن شهر و  یمانع تالش برا دینبا

 گرید یهاگروه یمناسب ساختن آن برا
 باشد.

و  یمعمار ،یشهرساز ونیسیکم

شهر  یاسالم یعمران شورا

 اصفهان

 پورآقای حسین

اصفهان نماد  یخیکل مجموعه تار .13
اند که مخالف گذشتگان بوده ییخودنما

 سه گانه است یهاانسان لیتحل
اصفهان  نهیشیمشارکت در پ میمفاه .14

کرده  رییچگونه بوده است و چگونه تغ
 دهیاست )نشانه مشارکت هم اکنون د

نشانگر سالمت  تواندیکه م شودیم
 باشد یاجتماع

استان  یستیسازمان بهز

 اصفهان
 یالکتابسلطان آقای
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 نماینده نهاد مشکالت
را در  ییهاوهینوع اول چه ش یاصفهان .15
 بردیبکار م یاجتماع یشناسبیآس نهیزم
 ایاکنون امکان کاربرد آنها وجود دارد  ایو آ

 زا استمشکل
 لیکه تما مینبر ییرا به جا هاانسان .16

 به مشارکت آنها کم شود

 تیامن تیاز نگاه ما  تالش جهت تقو .17
 است

 دهیشاهد پد ریدر ده سال اخ متاسفانه .18
 میهست یاجتماع هیسرما دیکاهش شد

تعلق خاطر شهروندان به اصول  زانیم .19
 است افتهیدر شهر کاهش  یزندگ
به مواد  ادیو اعت ها،یریدرگ ها،تسرق .20

 است افتهی شیشدت افزاهب یصنعت
هم  یافکار عموم تیحساس زانیم .21

 قابل تامل است
 یرفتارها با اصول اخالق نیا رتیمغا .22

 آنها قابل توجه است یداریحاکم و پا
به خاطر مشکالت کوچک از  هاطالق .23

 است راتییتغ نیجمله شواهد ا
 یذهن یهاانگاره راتییتوجه به تغ با .24

رابطه  رییتغ طیدر شرا زیو ن یانسان اصفهان
 تیوضع نیاز عهده مقابله با ا ایبا ما آ ایدن

 .مییآیبر م

 آقای شیرکش استان اصفهان یفرمانده انتظام

سه نوع  نیا تیرضا توانیچگونه م .25
کرد و  نیانسان را همزمان در اصفهان تام

و نگاه آنها به  کردیبا توجه به تفاوت رو
 شهر

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 خانم افشاری

 نیچگونه توانسته است تا ا یاصفهان .26
 گذار و مطرح باشد ریحد تاث

کمک  یمختلف برا یهااز سازمان ایآ .27
 پژوهش استفاده شده است نیبه ا

 یکل فرهنگ و ارشاد اسالماداره

 استان اصفهان
 آقای حشمتی

 میبگو توانمیمهاجر م کیبه عنوان  .28
که عدم احساس تعلق مهاجران به 

  ستین حیصح یلیاصفهان خ
خوب  یلیبا مهاجران خ اهیاصفهان .29

 ستندینها نآ یرایبرخورد نکردند و پذ
گفت که مهاجران چندان  توانینم .30

 رشیبه اصفهان ندارند و اگر پذ یعالقه ا

 یشورا یهامرکز پژوهش

 شهر اصفهان یاسالم
 خانم احمدی
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 نماینده نهاد مشکالت
 یمردم بود چسبندگ یاز سو شتریب
 شدیم جادیبه شهر ا یشتریب

عمدتا در رقابت با  یاقدامات صفو .31
 بود یعثمان

 یالملل نینما بواسطه مداخله ب جهان .32
 هم نبود متوقف شد یکه اصفهان

 دیبا یبا جامعه جهان قیضمن تطب دیبا .33
 میخود را حفظ  کن یهایگژیو

اصفهان را حفظ کرد مثل  تیهو دیبا .34
 یبه عنوان انسان اصفهان یخیهر شهر تار

 نوع سوم

 زادهخانم عرب (منایا یاصحاب رسانه )خبرگزار

اصفهان انباشت  دهیپد نیترمهم .35
 کنندیکه جذب م یاست)عناصر یفرهنگ

 (کندیاز آن باشد که طرد م شتریب اریبس
 ر،یغ رشیپذ یبرا اهیاصفهان ینرسیا .36

 است شتریب
  میآب نتوانسته فعال کن یپلماسید .37
از انباشت  یناش ینیخودبرترب سندروم .38

 یفرهنگ
خود را  فیهنوز نتوانسته تکل اصفهان .39

( نام یفرهنگ یشیروشن کند )هنجار پر
و سه پل  یچمران و خاجو و س یپلها

 .شودیهمتوان عنوان م

و  یاجتماع یسازمان فرهنگ

 اصفهان یشهردار یورزش
 آقای باطنی

 ریگ تهیسنت و مدرن نیب اهیاصفهان .40
 کرده اند

که بتواند مصرف  ییهانماد جادیا عدم .41
باشد )مثل  یاصفهان در سطح جهان

 لندن( یها یتاکس
با گردشگران بهتر  اهیاصفهان رابطه .42

 شده است

استان  یاجتماع نیسازمان تأم

 اصفهان
 آقای کامرانی

 نیب یتعامالت فرهنگ جادیا .43
و گردشگران  زبانیشهروندان و جامعه م

 دارد تیاهم اریبس

 عیصنا ،یفرهنگ راثیکل ماداره

استان  یو گردشگر یدست

 اصفهان

 آقای صادقی
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 نماینده نهاد
 میثم شیرکش استان اصفهان یفرمانده انتظام .1

 حیدر صادقی استان اصفهان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل ماداره .2

 یحشمت دیسع استان اصفهان یکل فرهنگ و ارشاد اسالماداره .3

 یالکتابسلطان یمحمدعل استان اصفهان یستیسازمان بهز .4

 یرسول کامران استان اصفهان یاجتماع نیسازمان تأم .5

 یاهلل باطنامان اصفهان یشهردار یو ورزش یاجتماع یسازمان فرهنگ .6

 پورنیحس یعل شهر اصفهان یاسالم یو عمران شورا یمعمار ،یشهرساز ونیسیکم .7

ضوابط  یاصفهان )دفتر نظارت بر اجرا یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .8

 ( یشهرساز

 گلکار اهللنیام

 عتیشر الیسه اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .9

 فاطمه زارع یمرکز یشهردار .10

 فریاد پرهیز اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .11

 محمدرضا غالمی طیشرکت مشاور نقش مح .12

 یمحمد ساالر طیشرکت مشاور نقش مح .13

 ینینم دیمج طیشرکت مشاور نقش مح .14

 محمدظهرابیعلی اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .15

 فاطمه احمدی شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .16

 زادهبهناز عرب (منایا یاصحاب رسانه )خبرگزار .17

 یافشار هیمرض اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .18

 یصفر درضایحم طیشرکت مشاور نقش مح .19

 


