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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

 .1برخورد با حاشیه شهر چگونه است؟
مردم حاشیه نادیده گرفته شده اند
 .2انتخاب اسم برای شهر اصفهان؟ مثال
دفتر امور بانوان و خانواده
در شهر کودک همه کودکان در نظر گرفته
شهرداری اصفهان
نشده اند.
 .3جایگاه افراد اقشار پایین جامعه چگونه
است؟
 .4دو رکن اساسی حق به شهر :مشارکت
شهروندان ،دسترسی به شهر
 .5دیده شدن گروه های مختلف اجتماعی
 .6توجه به شهروند صرفا کافی نیست و
باید همه ساکنین شهر را در نظر بگیریم
شورای اسالمی شهر اصفهان
 .7در نظر گرفتن فقط کالن شهر ممکن
است به نادیده گرفته شدن شهرها و
روستاهای کوچک اطراف شهر منطقه
اصفهان منجر شود.
 .8آیا شرایط مورد نیاز برای تعامل
شهروندان یا مدیریت شهری فراهم شده
است؟ به نظر می رشد که زیرساختهای
اتاق اصناف استان اصفهان
الزم برای کنشگری شهروندان وجود
ندارد.
 .9شهروند باید در شهر شاهد کاهش
ترس از جرم باشد تا حقوق شهروندی
محقق شود
 .10اهمیت کنترل اجتماعی (کنترل
اجتماعی غیررسمی عبارت است از
همسایگان در محیط شهر و کنترل
اجتماعی همگانی شامل نهادها و ارگانها
می باشد)
فرمانده انتظامی استان اصفهان
 .11اهمیت وجود اعتماد به همسایگان در
ایجاد امنیت برای شهروندان
 .12تمایل به گزارش جرم و عدم بی
تفاوتی
 .13داشتن ارزش های مشترک
 .14تقویت سازه های فرهنگی در شهر
 .15اهمیت آگاهی از هویت فرهنگی
 .16سرونوشت مشترک ساکنین وابسته به
سازمان امور اجتماعی و فرهنگی
پذیرفتن همگی و پذیرفتن قوانین و
استانداری اصفهان
مقررات شهری و رفتارهای شهر است

نماینده

خانم کمالی

خانم معینالدینی

آقای کرمپور

آقای شیرکش

آقای رضایی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .17اهمیت توجه به رفتار شهروندی،
احساس مشارکت شهروندان ،ارتقا
احساس مسئولیت اجتماعی و حس تعلق
شهری
 .18اهمیت وجود تشکلها و اصناف در
کنشگری شهروندان
 .19افزایش آگاهی شهروندان از حقوق
خودشان باید صورت گیرد تا شهروند
مطالبهگر داشته باشیم .شهروندان باید از
تاریخچه شهر خود آگاهی داشته باشد
 .20شهر دوستدار کودک .طیف وسیعی از
کودکان داریم ولی آیا قوانین و مقررات
برای دیده شدن آنها وجود دارد؟
 .21راه کارهای جدید برای آموزش
کودکان باید در نظر گرفته شود همینطور
برنامه ریزی خاص
 .22برنامه ریزی برای انسان به عنوان
یک موجود پیچیده بسیار مشکل است
 .23با توجه به تفاوتهای اقتصادی و
اجتماعی و  ...بین ساکنین شهر اصفهان
و پیرامون شهر چه راهکارهایی می توانیم
در نظر بگیریم تا حس مسئولیت بین آن
هایی که صرفا ساکن شهر و شهرنشین
هستند را به اندازه شهروندان شهر افزایش
دهیم؟
 .24توجه و شنیدن صدای کودکان به
عنوان مهم ترین شهروندان شهر که طبق
استانداردهای جهانی طیف سنی  0تا 18
را در بر میگیرد
 .25جایگاه افراد با نیازهای خاص در
برنامه های جامع باید دیده شود.
 .26حقوق شهروندی معلولین در نظر
گرفته نشده.
 .27دسترسی پذیری معلولین دیده نشده
است.
 .28همیشه وظایف شهروندان فرهنگ
سازی شده ولی به وظایف دستگاهها در
قبال مردم توجه نشده است .نیاز به
فرهنگسازی وظایف دستگاه ها در قبال
شهروندان

ادارهکل راه و شهرسازی استان
اصفهان

آقای سلیمانیفرد

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

خانم افشاری

اصفهان

جمعیت حمایت از کودکان
زندهرود

معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری اصفهان

سازمان بهزیستی استان
اصفهان

خانم داستانی

خانم شریعت

خانم موالیی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .29توجه به سالمندان و اقشار آسیب پذیر
در برنامه ها
 .30افراد معلول شهروند ویژه هستند.
وظایف برابر با سایر شهروندان ولی دارای
حقوق حمایتی هستند که رعایت نمی شود
مانند استفاده رایگان از حمل و نقل شهری
که انجام نمی شود.
 .31کنشگری معلولین با جامعه محدود
شده است.
 .32وجود ارگان های موازی متولی امور
معلولین ،کمترین مسئولیت به بهزیستی
داده شده ولی بیشترین خواسته از
بهزیستی است.
 .33هرآنچه برای افراد عادی در نظر
گرفته می شود متناظر با آن به معلولین
هم توجه شود
 .34فرهنگسازی وظایف شهروندان به
طور کافی انجام نشده است.
 .35میزان تاثیر نقش فرهنگ در شکل
گیری جوامع شهری
 .36تاثیر متقابل شهر و شهروند در روابط
فرهنگی
 .37وجود بحران اجتماعی و رفتارهای
انزوا گرایانه  ،وجود رفتارهای پیروانه در
منطقه  ،3وجود رفتارهای جنبشی در
بعضی مناطق مانند منطقه 5به علت آن
که خود را یکسره حق دانستیم
 .38مرکز ثقل حس تعلق شهروندان به
شهر و همینطور شهر به شهروندان است
(احساس تعلق یک طرفه نیست)
 .39پاتوقهای اجتماعی باید فعال شوند تا
احساس تعلق اجتماعی شکل بگیرد
 .40ساختارهای معماری و ساختارهای
فرهنگی عرصه بروز تعلق اجتماعی است
که به آن ها کمتوجهی شده است.
زیستپذیری معناگرایی و مردمگرایی
خصوصیات شهر زیست پذیر هستند
 .41بحران سرمایه اجتماعی بسیار جدی
است

نهاد

معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری اصفهان

استانداری اصفهان
اداره فرهنﮓ و ارشاد اسالمی
استان اصفهان

سازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی شهرداری اصفهان

نماینده

آقای ابراهیمیان

آقای شهیر

آقای حشمتی

آقای باطنی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .42شکل گرفتن ایدئولوژی جرم از شهرها
مانند دستفروشی و تکدی گری
 .43دخالت دادن افراد در تصمیمگیری و
تصمیمسازی
 .44نیاز به میدانهای محلی برای بیان
آزاد و نظرات مردم
 .45شهرداری مسئول معاش مردم است و
نه معاد مردم
 .46نیاز به گرفتن تست روان از مدیران
شهری
 .47وقتی شهر شاد است که از زندگی
رضایت داشته باشیم
 .48حقوق شهروندان و دیوان شهروندان
باید همزمان دیده شود.

نهاد

شهرداری اصفهان

نماینده

خانم زارع
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1دانشگاه اصفهان
 .2کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان

نماینده
مهدی کمالی
منصوره معینالدینی

 .3اتاق اصناف استان اصفهان

علی کرمپور

 .4جمعیت حمایت از کودکان زندهرود

خانم داستانی

 .5فرمانده انتظامی استان اصفهان

آقای شیرکش

 .6سازمان امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان

آقای رضایی

 .7اداره فرهنﮓ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

آقای حشمتی

 .8معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

خانم افشاری

 .9ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان

مسعود سلیمانیفرد

 .10سازمان امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان

احسان شهیر

 .11ادارهکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

شهره موالیی

 .12سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

اماناهلل باطنی

 .13معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

سهیال شریعت

 .14معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیرضا ابراهیمیان

 .15شهرداری مرکزی

فاطمه زارع
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