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  دانشگاهیان و حوزویانگروه 



 شناسنامه گزارش -1

 اصفهان ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهرمشکالبررسی  :موضوع

 و حوزویان دانشگاهیان :خاطبم گروه

 آییندبیرستان دخترانه بهشت برگزاری: محل

 27/4/98 :تاریخ

 نفر 8 :کنندهشرکت تعداد

 پور، مهوش خادم الفقراییمهدی ژیان :گرانتسهیل

 

 : حاضرین در جلسه 1 شکل

 
 مأخذ: نگارنده

  



 

 جلسهیوه اداره ش -2

 گر از خود و برنامهتسهیل معرفی -2-1

 جلسه در بود قرار که چهآن و طرح آن، از پس و نموده معرفی را( گرتسهیل کمک) خود همکار و خود گرتسهیل ابتدا

 هاآن از بوده، دانشگاه اساتید از جلسه در کنندهشرکت افراد که این به توجه با داد؛ توضیح گیرد، قرار بررسی مورد

 جای به داشتند میل جلسه در حاضر افراد. نمایند بیان نیز را اصفهان شهر مشکالت خود معرفی ضمن شد، خواسته

 بر آنان تایید با اصفهان مشکالت هاحلراه بیان خالل در نهایت در اما. بپردازند حلراه ارائه به مشکالت کردن مطرح

 .رفت پیش گفتگومحور جلسه روند بندیاولویت و بندیگروه به اعضا ندادن تن به توجه با. شد نوشته تابلو روی

 های اصلیانتخاب مشکل -2-2

 .است فراوان MS مثل آن از ناشی هایبیماری گیردومی صورت فاضالب با آبیاری داریم، کم آب -

 .شودنمی اعالم اما است، زیاد بسیار هوا آلودگی -

 .شودنمی عالمانه برخورد پویا و زنده موجود یک عنوان به شهر با -

 . نداریم بلندمدت استراتژی و نگریآینده شهر توسعه و شهر گسترش بحث در -

 . کندنمی استفاده درستی به خود انسانی هایظرفیت از اصفهان شهر -

 .است پایین خودکنترلی و باال طلبیکمال پایین، شهروندان آوری تاب -

 نظری تنگ بودن باال و اصفهان شهر در شادی نبود -

 . استداده کاهش را آسایش و آرامش شهر در هاارزش و هاسنت به توجه عدم -

 .ندارند اطالع خود شهروندی حقوق از شهروندان -

 .است روروبه مهاجرت تهدید با اصفهان -

 مشکالت اصلی و راهکارهای مصادیق -2-3

.  آورد روی منداب گیاه کشت به باید آبیاری برای فاضالب آب از استفاده همچنین و هوا آلودگی مشکل حل برای

 بیودیزل. نمود استفاده گازوئیل جای به و کرد تولید بیودیزل آن از توانمی که است خوراکی غیر گیاه یک منداب گیاه

 . گرددمی منداب گیاه آبیاری صرف هم فاضالب هایآب شود؛می هوا آلودگی کاهش باعث

 .است سازیشفاف نیازمند شهر -

 .است مونوریل و مترو تراموا، احداث حل راه نیست، شهر در جمعیت افزایش حلراه متعدد زیرگذرهای احداث -

 . ندارد شدهکارشناسی مطالعات که دهدمی رخ مناطقی در سازها و ساخت -

 . است کتاب و حساببی شهر گسترش -

 .برسد مردم نظر و سمع به باید شهر در شده گرفته نظر در هایطرح -

 . هستیم شهر برای دلسوز و فهیم افرادی نیازمند -



 

 . استرفته بین از مدیریت سو دلیل به امروزه که بوده تک بناهایی دارای اصفهان -

 .گیردنمی صورت انسانی نیروهای و هنرمندان از درستی شناسایی شهر در -

 . است هوشمند راهنمایی چراغ نیازمند شهر -

 هایسبک است،کرده پیدا افزایش فرزندی تک. است ناصحیح تربیت شهروندان، آوری تاب بودن پایین دلیل -

 .آوردمی بار طلب کمال را فرزندان و هستند گیرسخت والدین است، دیکتاتوری بر مبتنی تربیتی

 .یمهست شهروندان برای مهارتی آموزشی بسته یک نیازمند ما -

 بخشآرامش ما سنتی معماری مثال برای. باشد بخشآرامش که پذیرد صورت شکلی به باید شهر فضاسازی -

 . استشده غفلت آن از االن اما بوده

 . ندارد وجود شادی شهر در -

 زیرا. دارند هنجارشکن رفتار شهروندی جای به شهر در ها،محدودیت با دائم شدن مواجه دلیل به شهروندان -

 یا کنندمی عبور هاچمن روی از مثال برای. است اعتراض نوعی شکنی هنجار. دهند نشان را خود مخالفت خواهندمی

 . کنندمی عبور قرمز چراغ از

 کمبود شادی، نبود بیکاری، هوا، آالینده هایکارخانه وجود بودن، پرور کوتوله نظری،تنگ دلیل به اصفهان در -

 .است روروبه زیاد مهاجرت با شدت به آب،

 . نخواهدداشت وجود آینده سال پنج تا اصفهان نشود، حل اصفهان هایبحران اگر -

 . هستند شهره شهروندی فرهنگ نداشتن به اصفهان مردم -

 جای به. کنندمی زیرزمینی هایآب وارد را آلودگی این و هستند نیترات آلودگی منبع اصفهان هایچمن -

 .شود کاشته آبیکم به مقاوم گیاهان باید چمن

  پیشنهادها و اتانتقاد زارشگ -2-4

 حضار. به جلسه زمان نادرست اعالم -

 . دانندمی همه که را مشکالت که کردندمی اذعان و بودند حلراه ارائه خواستار دانشگاهیان -

 . شود پیگیری طرح این شهر شورای اعضای تغییر با که دارد وجود تضمینی چه جلسه اعضای نظر از -

 .جامعه مختلف اقشار اساس بر نه برود پیش محله به محله باید طرح این جلسه اعضای نظر از -

 کننده در جلسهفهرست اسامی افراد شرکت -2-5

 است.( آورده شده1در این بخش فهرست اسامی افراد حاضر در جلسه به شرح )جدول 

 سه: فهرست اسامی افراد حاضر در جل 1 جدول

 نام خانوادگی نام نام خانوادگی نام

 قربانیان مهری آقای المدرس 

 پورقاسم هیدان آزمون حمید



 

   آقاجانی فشارکی مهدی

 مأخذ: نگارنده

 


