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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

 .1مهاجرت آیا کم شده است یا مقاصد آن
سازمان بازنشستگی استان
جابجا شده است
 .2مفهوم اجتماعی اصفهان برای ساکنان
اصفهان
شهر و مناطق همجوار متفاوت است.
 .3تحلیلهای انجام شده در استانداری:
سرمایه اجتماعی در وضع بحرانی است در
سه سطح فردی ،میانی و کالن
 .4در این جلسات باید راجع به میزان
جرائم هم صحبت کرد
سازمان امور اجتماعی و فرهنگی
 .5در بعضی جرائم اصفهان رکورددار شده
استانداری اصفهان
است
 .6خروجیهای وضعیت موجود باید دیده
شود
 .7میزان تاثیرگذاری اصفهانیها بر کل
کشور و نفوذ مدیران اصفهان بر کل کشور
 .8مدیریت جامع شهری را در شهرهای
کوچک میتوان دید (ارتباط بین معتمدین
محل و شهرداری
 .9امکان ایجاد مدیریت واحد شهری در
مقیاس شهری مثل اصفهان وجود ندارد
 .10اگر بخواهد همه موارد اجتماعی هم
دیده شوند شهرداری باید محور باشد
شهرداری اصفهان
 .11ورود NGOها را هم برای تصمیم
گیری و تصمیم سازی در دستگاههای
دولتی الزم است
 .12دانش و بینش مردم از مسئوالن باالتر
رفته است
 .13به جای پیشگیری به برخورد با نتایج
میپردازیم
 .14از منظر شهر و از داخل ویژگی هایی
همچون لهجه مسئله اصفهانی بودن همه
مجموعه شهری را زیر سوال میبرد
جمعیت احیای سالمت روح و
 .15اما در مقیاس طرح همه مناطق
جسم
مجموعه شهری را باید در نظر گرفت
 .16بهبود مناطق مختلف مجموعه شهری
ماجرت را کاهش میدهد
 .17قبل از معلولیت شهر من بسیار بزرگتر
معاونت شهرسازی و معماری
بود ( یعنی قشر نادیده گرفته شده به
شهرداری اصفهان
عنوان بزرگترین اقلیت شهر)

نماینده
آقای شادکام

آقای شهیر

خانم زارع

آقای کرمی

آقای ابراهیمیان
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .18اگر سایر کمتوانان را نیز به این گروه
اضافه کنیم به بزرگترین اقلیت شهر تبدیل
میشوند
 .19طرح تفصیلی کامال کالبدی دیده شده
 .20سند راهبردی شهرداری 1404
اشاراتی شده از جمله سرزندگی فضای
شهری ،توسعه و ارتقای کیفی شبکه معابر
 .21پایهای ترین حق هر شهروند حق
حضور در شهر است
 .22توانمندسازی مبتنی بر حکومت جامعه
و اکنون دیدگاه متاخر مبتنی بر فرد است
 .23شهر فقط برای افراد سالم ساخته شده
است
 .24آمار دقیقی از معلولین ،مکان سکونت
آنها و  ...نداریم
 .25نقشه شبکه تردد پیاده نداریم
 .26مسکن معلولین بعنوان یک حق به
رسمیت شناخته نشده است
 .27مهمترین خواسته ما دیده شدن است
 .28برنامه  1404فقط به مناسب سازی
معابر منجر شده است
 .29به عنوان شهروند به رسمیت شناخته
شوند و تمام شرایط مناسب برای دیگران
برای این گروه به رسمیت شناخته شده
است
 .30در خارج از اصفهان وقتی خود را
اصفهانی معرفی میکنیم میپرسند
اصفهان یا اطراف آن
 .31عده ای خود را اصفهانی اصیل معرفی
میکنند و جایگاه اصفهان را به طرزی
خاص و غیر قابل قبول باال میبرند
 .32اختالط اقشار درآمدی در مناطق
مختلف
 .33مراکز وقوع آسیب ها اکنون در سطح
شهر پراکنده شده است
 .34روسپیگری به شدت گسترده شده
است و در تمام شهر پراکنده شده است
 .35نیاز به مراکزی برای حمایت و توانمند
سازی زنان
 .36گسترش گروه کودکهای کار

نهاد

نماینده

کمیسیون های فرهنگی و
ورزشی شورای اسالمی شهر

خانم معینالدینی

اصفهان
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .37باید به حق به شهر همه ساکنین شهر
توجه شود
 .38اصفهان صرفا مجموعه ای از چند
سکونتگاه بهم چسبیده نیست و در سطح
یک منطقه باید دیده شود
 .39باید کلیه اقشار حاضر در بخشهای
مختلف را در نظر گرفت.
 .40آسیب اجتماعی به عنوان مجموعهای
از مشکالت که ساکنان به صورت جمعی
گرفتار آن هستند
 .41معلولین  ،سالمندان(همراه با تنهایی)
 ،کودکان ،زنان (زنان سرپرست خانوار )
 .42تفکیک مناطق شهری را صرفا مورد
توجه قرار ندهید بلکه بیشتر به تفکیک
اقشار اجتماعی برای بررسی توزیع آسیب
ها اشاره کرد
 .43اصفهان شهری تاثیر گذار در وضعیت
سیاسی کشور
 .44اصفهانیها از دید دیگران دچار
محبوبیت نیستند ،شاید بخاطر تاثیر گذاری
اولیه
 .45برنامه جامعه باید تاکید اساسی روی
فرهنگ را داشته باشد باید اطلس فرهنگی
شهر بروز شود.
 .46در نظر گرفتن نقشههای ذهنی و
همچنین رفتار شهروندان
 .47فضاهای بیدفاعی که در نتیجه
سکونتگاه غیر رسمی و حدود آن وجود
ندارد
 .48توسعه افقی شهر تاثیرات منفی بر
شهر داشته است خصصا از طریق الحاق
روستاها شاید کمربند سبز حفاظتی
میتوانست مسئله را حلک کند
 .49جدایی گزینی فضایی در شهر اصفهان
(قطبی شدن شمال و جنوب)
 .50فرسودگی درونی و بیرونی در قالب
بافتهای فرسوده شهری هستند
بزهکاری را شکل داده اند که در سطح
شهر پراکنده شده است

نهاد

سازمان بهزیستی استان
اصفهان

ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان اصفهان

معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری اصفهان

نماینده

محمدعلی سلطانالکتابی

خانم امینی

آقای پرهیز
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .51پهنههای فقر شهری شناسایی نشده
است
 .52سیال بودن جمعیت در مجموعه
شهری و شهر خصوصا در بخش مرکزی
تفاوت جمعیت شب و روز
 .53آمار جرم و جنایت بسیار باالست که
متاسفانه در اختیار پژوهشگران گذاشته
نمیشود
 .54نوع شهرسازی جرم را تولید میکند
 .55پایگاه اقتصادی پایین بحث جرم را
گشترده تر میکند
 .56تنوع قومی خود مساله زاست
 .57تحرک مسکونی هویت محالت و
نظارت اجتماعی محالت را ضعیف میکند
 .58مطالعات گستردهای صورت گرفته که
جایی اطالع رسانی نشده
 .59تدوین اسناد پشتیبانی بحث نیاز
سنجی انجام شده است
 .60ناسازگاری فرهنگی مهاجران و
ساکنان و عدم پذیرش غریبهها
 713 .61آثار ناملموس که مردم تقاضای
احیای آنها را دارند
 .62ناسازگاری فرهنگی بین قومهای
مختلف در شهر اصفهان
 .63امنیت اجتماعی(رفت و آمد در کوچه
ها)
 .64توسعه فضای شاد در تمامی محلهها
بر شمال شهریها
 .65جابجاییها در بسیاری موارد ناشی از
ازدواج است
 .66نسل سوم چرا نگاه منطقه ای را ادامه
نداد
 .67پر رنگ تر دیده شدن نقش کودکان
که همان سالمند فردا است
 .68بحث عدم تبییض در مورد کودکان
(کودک شهری -روستایی)
 .69جداسازی سه سطح مسئله :مسئله
اجتماعی ،تغییر اجتماعی ،آسیب اجتماعی،
 34درصد خانوار های شهری اجاره نشین

نهاد

نماینده

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

خانم فیضالهی

اصفهان

جمعیت همیاران نواندیش و
جوان

معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری اصفهان
سازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی شهرداری اصفهان

خانم نوری

خانم شریعت

آقای باطنی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

هستند 35 .در صد از درآمد صرف اجاره
میشود .هزینه تفریح تقریبا حذف میشود
 .70آسیب اجتماعی بد مسکنی و بی
مسکنی (گورخوابی ،ماشین خوابی)
 .71خرده فرهنگ ها را در نظر بگیریم
 .72در سند آمایش شهری به شرایط
خاص محالت توجه شده که طرح جامع
باید با این ویژگی ها هماهنگ شود
 .73کودک همسری -کودکان کار-
کودک آزاری ناشی از حضور اتباع خارجی
 .74تدوین برنامه جامع شهر بر اساس سند
آمایش فرهنگی
 .75از منطقه  3به منطقه  5بیشترین تولید
سفر از بافت مذهبی به مناطق مرفه (برای
روسپیگری)
 .76نرخ دسترسی به مواد مخدر از 24
دقیقه به  2دقیقه رسده است
 30 .77درصد روسپیان همسر زندانیان
هستند
 .78آرایشگاهها و تجویز شیشه در
آرایشگاه ها برای الغری
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد

نماینده

 .1فرمانده انتظامی استان اصفهان

میثم شیرکش

 .2سازمان امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان

احسان شهیر

 .3ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
 .4سازمان بهزیستی استان اصفهان
 .5کمیسیون های فرهنگی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان

زهره امینی
محمدعلی سلطانالکتابی
منصوره معینالدینی

 .6سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

اماناهلل باطنی

 .7سازمان بازنشستگی استان اصفهان

خسرو شادکام

 .8اتاق اصناف استان اصفهان

علی کرمپور

 .9جمعیت احیای سالمت روح و جسم

ناصر کرمی

 .10معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

سهیال شریعت

 .11معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیرضا ابراهیمیان

 .12شهرداری اصفهان

فاطمه زارع

 .13شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .14شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .15شرکت مشاور نقش محیط

محمد ساالری

 .16شرکت مشاور نقش محیط

مجید نمینی

 .17معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

فریاد پرهیز

 .18مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان

فاطمه احمدی

 .19جمعیت همیاران نواندیش و جوان
 .20معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
 .21اصحاب رسانه (ادارهکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان)

الهه نوری
المیرا فیضالهی
مریم کراری
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