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 نماینده نهاد مشکالت
شهر  یشهر و محدوده قانون میحر .1

 جادیباعث ا نیو ا ستیمشخص ن
 شود یم رتریفق یهابافت

 مناطق نیکودکان کار در ا وجود .2
در  یاجتماع یهاهیسرما دیشد کاهش .3

تواند یم یفقرشهر یهاهیاصفهان که از پا
 باشد

 شهر هیمواد مخدر در حاش یفروش خرده .4
 یاز راهکارها یکی ینینشهیحاش کنترل .5

 است یکنترل فقر شهر
 قانون ینظارت بر حسن اجرا عدم .6
 یرویبا ن انیتعامل دانشگاه عدم .7

 یانتظام
در مناطق  تیبودن بافت و جمع متراکم .8
حصه و ارزنان و بوجود آمدن تبعات  ه،ینبیز

 از آن یناش
 یروینیدهشدن خدماتمحدود .9

 میبه خط حر یانتظام
در محالت فقر  یاتباع خارج حضور .10

شهر اصفهان )حصه، ارزنان،  نینشهیحاش
 (هینبیز

 شیرکش آقای فرمانده انتظامی استان اصفهان

 زنان -سالمندان -جانبازان -نیمعلول .11
از  یسرپرست خانوار بخش قابل توجه

 جامعه هستند ریاقشار فق
معلوالن،  یشهر برا یکالبد امکانات .12

و باعث  ستیسالمندان و ... آماده ن
امکان کار  نیآنها شده بنابرا ینینشخانه

می شوند، قاون وجود دارد  ترریندارند و فق
 اما اجرا نمی شود .

 یکیزیف طیمح یریپذیدسترس عدم .13
 ییتوانا زانیافراد با هر م یبرا یشهر

 خانم مالیی اصفهان یستیسازمان بهز

تواند به بهبود فقر  یم ییزدا تمرکز .14
 اصفهان کمک کند یشهر
 عیارزش افزوده  صنا قیتزر عدم .15

 کالن استان در شهر اصفهان

امور -ییکل اداره دارااداره

 استان اصفهان یاتیمال
 آقای تارایی

و اجاره مسکن در شهر  متیق شیافزا .16
 شده است یفقر شهر شیکه سبب افزا

 ینیج بیضر شیافزا .17
و کاهش نرخ  یکارینرخ ب شیافزا .18
 تیفعال

 یو دارائ یکل امور اقتصاداداره

 استان اصفهان
 آقای محمدی
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 نماینده نهاد مشکالت
 ،یبه امکانات آموزش یدسترس عدم .19

 نینش ریدر مناطق فق یو خدمات یبهداشت
 یربومیمهاجران غ وجود .20

 یاستفاده از اطالعات نظرسنج .21
 یشهردار

اقشار  یتوانمندساز یبرنامه ها اجرا .22
 جامعه ریفق

اقشار  یکار براو  امکانات کسب جادیا .23
 یاما مستعد توسط شهردار فیضع
 یرانیا نیفقرآفر یزندگ سبک .24

 کم( تیبه فعال لیتما اد،ی)مصرف ز
 یکار شهرو  کسب یفضا بهبود .25

 ی)در واقع معضالت فضا یتوسط شهردار
از علل رشد و  یکی یکسب و کار شهر

 .در اصفهان است( یفقر شهر تیتقو
کار نِت محور و  کسب یفضا توسعه .26

کاهش فقر  یاز راهکارها یکیتواند  یم
 باشد یشهر

 فرآقای باستانی دانشگاه اصفهان

در  کپارچهی تیریعدم وجود مد .27
 کشور یشهرها

کسب و کار در اصفهان مناسب  یفضا .28
 ستین

 لیشهر به دل یها هیسرما هدرفتن .29
 یناهماهنگ شهر تیریمد
 یبرخ یبودجه مل صیتخص نظام .30

 یها هیدستگاه ها که به هدر رفت سرما
 شود یشهر منجر م

در  یناعادالنه امکانات شهر عیتوز .31
  سطح شهر

)در  یشهر تیریمحور بودن مد خود .32
  مقابل برنامه محور بودن(

 جادیاطالعات که به ا تیشفاف عدم .33
 شود یرانت منجر م

متخصص در ارکان  ریافراد غ تیریمد .34
 یشهر تیریمد

و توسعه  یزیرمعاونت برنامه

 یشهردار یانسان هیسرما

 اصفهان

 آقای جنتی

 در سطح شهر یتنوع قوم .35
 در ساختار شهر یتیجنس ضیتبع .36

 یاداره تعاون، کار و امور اجتماع

 استان اصفهان
 وندآقای یوسف

ساالنه  نهیروند تحوالت هز یبررس .37
در استان اصفهان نشان  یخانوار شهر کی
 یجامعه شهر ریدهد که در دهه اخیم

 آقای نصیری محیطشرکت مشاور نقش 
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 نماینده نهاد مشکالت
 نهیشده است. )متوسط هز رتریاستان فق
در استان  یخانوار شهر کیساالنه 

به طور  1386-96اصفهان در دوره 
درصد کاهش  2.47متوسط در هر سال 

 .است( افتهی
شدن  رتریسرعت فق ریدهه اخ در .38

استان  یدرآمدتر جامعه شهراقشار کم
 یدرآمد یبا دهکها سهیاصفهان در مقا

دوره هم  نیبوده است )در ا شتریباالتر، ب
تر کمتر ریفق یساالنه دهکها نهیرشد هز

را  یاز متوسط بوده و هم تورم باالتر
     .تجربه کرده اند(

به طور متوسط در هر  ریدهه اخ در .39
استان  یشهر تیدرصد از جمع 14.7سال 

خط فقر مطلق بوده اند. خط  ریاصفهان ز
در استان  یخانوار شهر کیفقر مطلق 

 ونیلیم 130برابر  1397اصفهان در سال 
بوده است و نسبت به سال قبل از آن  الیر

 .داشته است یدرصد 36جهش 
به طور متوسط در هر  ریدهه اخ در .40

 یشهر تیدرصد از جمع 50.75سال 
بوده اند.  یخط فقر نسب ریاستان اصفهان ز

در استان  یخانوار شهر کی یخط فقر نسب
 ونیلیم 413برابر  1397اصفهان در سال 

 .بوده است الیر
 یاصفهان به عنوان مرکز اقتصاد شهر .41

 یبرا یا یقو اریاستان، جاذبه بس
نقاط استان دارد،  ریاز سا یمهاجرت شغل

از  یکه بخش قابل توجه یبه طور
شهر اصفهان  نینش ریمحالت فق تیجمع

 .دهند یم لیتشک یربومیرا مهاجران غ
اصفهان، دور  نیرنشیمحالت فق در .42

دارد، به  انیو فقر جر یباطل فرسودگ
 نیدر ا ریکه با سکونت افراد فق یطور

اندک،  یتوان مال لیمحالت، به دل
 یمسکون یواحدها یو بهساز یبازساز

 تیفیک جهیو در نت ردیگ یصورت نم
 تیفیو با کاهش ک ابدی یکاهش م طیمح
 رتریجذب افراد فق یبرا طیشرا ط،یمح
 .شود یم ایمح
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 نماینده نهاد مشکالت
و فقدان  یسوادکم ای یسوادیب. 43

 یهایژگیاز و ،یو حرفه ا یتخصص فن
 نیرنشیفعال در مناطق فق تیبارز جمع

در  یکارینرخ ب شیاست که سبب افزا
 شود. یدرآمد اندکشان م زیآنها و ن انیم
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 نماینده نهاد
 میثم شیرکش استان اصفهان یفرمانده انتظام .1

 وندرضا یوسف استان اصفهان یاجتماعاداره تعاون، کار و امور  .2

 اسماعیل محمدی استان اصفهان یو دارائ یکل امور اقتصاداداره .3

 محمدتقی تارایی استان اصفهان یاتیامور مال-ییکل اداره دارااداره .4

 الدین شوشتریصالح اصفهان یشهردار یمعاونت خدمات شهر .5

 فردیمانیمسعود سل استان اصفهان یکل راه و شهرسازاداره .6

 زهره مالیی اصفهان یستیسازمان بهز .7

 محمد ظهرابیعلی اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .8

 میثم نصیری طیشرکت مشاور نقش مح .9

 محمدرضا غالمی طیشرکت مشاور نقش مح .10

 حمیدرضا صفری طیشرکت مشاور نقش مح .11

 فاطمه احمدی شهر اصفهان یاسالم یشورا یهامرکز پژوهش .12

 فرایمان باستانی دانشگاه اصفهان .13

اصفهان )اداره مطالعات و  یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .14

 (یشهر یزیربرنامه

 مصطفی دهقانی

 امیرحسین جنتی اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .15

 


