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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .1از وقتی شهرکرد از اصفهان جدا شد
مشکالت شروع شد
 .2عدم حضور مشارکت بانوان به عنوان
نیمی از جمعیت در مشارکت سیاسی،

اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و...
 .3عدم استفاده از نیروی کار بانوان
 .4اصفهانیها نسبت به شهرشان
بیتفاوت شدهاند و عمدتا نگران منافع
شخصی خودشان هستند
 .5نقش کودک کالنشهر در کجاست و
چالشهای پیشروی کودکان در کالنشهر
اصفهان
 .6ما هم باید پیشرفت کنیم مشابه بقیه
نقاط جهان
 .7شاید مکانیابی سیتیسنتر مشکل داشته
باشد
 .8اصفهان به یک اندازه متعلق به سه نوع
اصفهانی است و نه فقط اصفهانی نوع اول
 .9ای کاش درصد این افراد را هم داشتیم
چرا که احتماال حدود  70درصد آنها به
گذشته پایبند نیستند
 .10نمیتوان هر کوششی در جهت مدرن
کردن شهر را رد کنیم
 .11کوششهای تاویل گرایانه
ساختارهای موجود نوعی فلسفهبافی است
که باید مراقب آن باشیم در تحلیل چرایی،
چگونگی ،و کجایی ایجاد سیتی سنتر
 .12ایدهآل گرایی و ارج گذاشتن به گذشته
نباید مانع تالش برای مدرن کردن شهر و
مناسب ساختن آن برای گروههای دیگر
باشد.
 .13کل مجموعه تاریخی اصفهان نماد
خودنمایی گذشتگان بودهاند که مخالف
تحلیل انسانهای سه گانه است
 .14مفاهیم مشارکت در پیشینه اصفهان
چگونه بوده است و چگونه تغییر کرده
است (نشانه مشارکت هم اکنون دیده
میشود که میتواند نشانگر سالمت
اجتماعی باشد

شهرداری مرکزی

معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری اصفهان

خانم زارع

خانم شریعت

معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری اصفهان (دفتر نظارت

آقای گلکار

بر اجرای ضوابط شهرسازی )

کمیسیون شهرسازی ،معماری و
عمران شورای اسالمی شهر

آقای حسینپور

اصفهان

سازمان بهزیستی استان
اصفهان

آقای سلطانالکتابی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .15اصفهانی نوع اول چه شیوههایی را در
زمینه آسیبشناسی اجتماعی بکار میبرد
و آیا اکنون امکان کاربرد آنها وجود دارد یا
مشکلزا است
 .16انسانها را به جایی نبریم که تمایل
به مشارکت آنها کم شود
 .17از نگاه ما تالش جهت تقویت امنیت
است
 .18متاسفانه در ده سال اخیر شاهد پدیده
کاهش شدید سرمایه اجتماعی هستیم
 .19میزان تعلق خاطر شهروندان به اصول
زندگی در شهر کاهش یافته است
 .20سرقتها ،درگیریها ،و اعتیاد به مواد
صنعتی بهشدت افزایش یافته است
 .21میزان حساسیت افکار عمومی هم
قابل تامل است
 .22مغایرت این رفتارها با اصول اخالقی
حاکم و پایداری آنها قابل توجه است
 .23طالقها به خاطر مشکالت کوچک از
جمله شواهد این تغییرات است
 .24با توجه به تغییرات انگارههای ذهنی
انسان اصفهانی و نیز در شرایط تغییر رابطه
دنیا با ما آیا از عهده مقابله با این وضعیت
بر میآییم.
 .25چگونه میتوان رضایت این سه نوع
انسان را همزمان در اصفهان تامین کرد و
با توجه به تفاوت رویکرد و نگاه آنها به
شهر
 .26اصفهانی چگونه توانسته است تا این
حد تاثیر گذار و مطرح باشد
 .27آیا از سازمانهای مختلف برای کمک
به این پژوهش استفاده شده است
 .28به عنوان یک مهاجر میتوانم بگویم
که عدم احساس تعلق مهاجران به
اصفهان خیلی صحیح نیست
 .29اصفهانیها با مهاجران خیلی خوب
برخورد نکردند و پذیرای آنها نیستند
 .30نمیتوان گفت که مهاجران چندان
عالقه ای به اصفهان ندارند و اگر پذیرش

نهاد

فرمانده انتظامی استان اصفهان

نماینده

آقای شیرکش

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

خانم افشاری

اصفهان
ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان اصفهان

مرکز پژوهشهای شورای
اسالمی شهر اصفهان

آقای حشمتی

خانم احمدی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

بیشتر از سوی مردم بود چسبندگی
بیشتری به شهر ایجاد میشد
 .31اقدامات صفوی عمدتا در رقابت با
عثمانی بود
 .32جهان نما بواسطه مداخله بین المللی
که اصفهانی هم نبود متوقف شد
 .33باید ضمن تطبیق با جامعه جهانی باید اصحاب رسانه (خبرگزاری ایمنا)
ویژگیهای خود را حفظ کنیم
 .34باید هویت اصفهان را حفظ کرد مثل
هر شهر تاریخی به عنوان انسان اصفهانی
نوع سوم
 .35مهمترین پدیده اصفهان انباشت
فرهنگی است(عناصری که جذب میکنند
بسیار بیشتر از آن باشد که طرد میکند)
 .36اینرسی اصفهانیها برای پذیرش غیر،
بیشتر است
سازمان فرهنگی اجتماعی و
 .37دیپلماسی آب نتوانسته فعال کنیم
 .38سندروم خودبرتربینی ناشی از انباشت
ورزشی شهرداری اصفهان
فرهنگی
 .39اصفهان هنوز نتوانسته تکلیف خود را
روشن کند (هنجار پریشی فرهنگی) نام
پلهای چمران و خاجو و سی و سه پل
همتوان عنوان میشود.
 .40اصفهانیها بین سنت و مدرنیته گیر
کرده اند
 .41عدم ایجاد نمادهایی که بتواند مصرف
سازمان تأمین اجتماعی استان
اصفهان در سطح جهانی باشد (مثل
اصفهان
تاکسی های لندن)
 .42رابطه اصفهانیها با گردشگران بهتر
شده است
 .43ایجاد تعامالت فرهنگی بین
شهروندان و جامعه میزبان و گردشگران
بسیار اهمیت دارد

نماینده

خانم عربزاده

آقای باطنی

آقای کامرانی

ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان

آقای صادقی

اصفهان
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد

نماینده

 .1فرمانده انتظامی استان اصفهان

میثم شیرکش

 .2ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

حیدر صادقی

 .3ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان

سعید حشمتی

 .4سازمان بهزیستی استان اصفهان

محمدعلی سلطانالکتابی

 .5سازمان تأمین اجتماعی استان اصفهان

رسول کامرانی

 .6سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان

اماناهلل باطنی

 .7کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران شورای اسالمی شهر اصفهان

علی حسینپور

 .8معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان (دفتر نظارت بر اجرای ضوابط

امیناهلل گلکار

شهرسازی )
 .9معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

سهیال شریعت

 .10شهرداری مرکزی

فاطمه زارع

 .11معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

فریاد پرهیز

 .12شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .13شرکت مشاور نقش محیط

محمد ساالری

 .14شرکت مشاور نقش محیط

مجید نمینی

 .15معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمدظهرابی

 .16مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان

فاطمه احمدی

 .17اصحاب رسانه (خبرگزاری ایمنا)

بهناز عربزاده

 .18معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

مرضیه افشاری

 .19شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری
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