
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،1 منطقه

 

 

 1399 بهشتیارد 5: خیتار

 18:40-17:00: یبرگزار زمان

 

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 1399تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین
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 شناسنامه جلسه .1
 1399 بهشتیارد 5: خیتار

 18:40-17:00: یبرگزار زمان

  نفر 20: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 11 و خانم 6) نفر 17: کنندگانشرکت تعداد

 یباقر سهینف: 1لگریتسه

 صائب بهزاد: 2لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
کننده از طریق تماس تلفنی و نفر آقا حضور داشتند. برخی از افراد شرکت 11نفر خانم و  6در جلسه برگزارشده،   

نام در سایت برنامه جامع شهر اصفهان به این جلسه دعوت شدند؛ مشخصات افراد به شرح زیر از طریق ثبت دیگر بخشی

 است:

. جلسه اول1کنندگان. منطقه : مشخصات شرکت1جدول   

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 پیمانکارعضو شورای شهر فوالدشهر،  کارشناسی ارشد 53 عبدالرضا فدایی 1

 هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی دکترا 42 مرضیه رضازاده 2

 _ دانشجوی شهرسازی 28 بهروز داراب زاده  3

 مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی دانشجوی دکترا 39 وجیهه کرداریان 4

 متصدی واحد ایمنی دنشگاه اصفهان دیپلم _ ناصر توکلی جبلی 5

کارشناس شهرسازی اداره کل راه و  دانشجوی دکترا 38 عمار شهیر 6

 شهرسازی اصفهان

مدرس دانشگاه در رشته شهرسازی و  کارشناسی ارشد 47 شهریار علوی 7

 معماری

 _ دانشجوی شهرسازی 23 سعید کرمی 8

مسئول مدیریت داده سازمان فاوا  کارشناسی 53 امراهلل تندر  9

 شهرداری

 شاغل در فوالد مبارکه کارشناسی 49 فرزاد ایزدبخش 10

 _ دانشجوی روانشناسی 22 عطیه خالو اسماعیلی 11

 خانه دار و فعال در امور خیریه دیپلم 50 محبوبه پهلوان صادق 12

 فعال در حوزه سینما و ساخت مستند دانشجوی عکاسی  21 محمد طالبی 13

 بازنشسته زیردیپلم 47 مرتضی ریحانی بزرگ 14

 خانه دار زیردیپلم 54 زهرا رضایی 15

 دکوراسیون داخلی کاردانی 44 محمد جبارزارع 16
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 NGOدبیر  کارشناسی 41 سمیه پورشایسته 17

 

 کنندگانهای اصفهان کنونی از دیدگاه شرکتویژگی .3
کننده خواسته شد که پس از معرفی خود مهمترین ویژگی اصفهان را در ابعاد مثبت و منفی ذکر کنند. از افراد شرکت

 .است کنندگانشرکتجدول زیر حاصل نظرات 

 . جلسه اول1منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 کالبدی

 مثبت

 

 زیبایی شهر

 فضاهای سبز

 تمیزی شهر 

و  یصنعت یخیمشابه تار یاز شهرها ار آنکه  ایو پو یعیطب یبه عنوان محورزاینده رود )

 د(کنیمجزا م یگردشگر

 آرامش شهر

 بافت تاریخی و آثار باستانی

 منفی

 آلودگی ناشی از صنعتی بودن )به ویژه به دلیل جانمایی نادرست صنایع(

 بودن فصلی زاینده رودخشک 

 بی نظمی در کالبد شهر

 شهری راکد و ساکن و به دور از جنب و جوش

 ساخت و سازهای نادرست و نابجا )همچون ارگ جهان نما(

 مانند آب و هوا یخداداد یهالیدر آستانه از دادن پتانس یشهر

 وجود مناطق حاشیه نشین

اقتصادی  

 و سیاسی

 مثبت

 مرکزیت )جغرافیایی( در کشور

 صنعتی بودن )وجود فوالد مبارکه و ذوب آهن( و اشتغالزایی حاصل از آن

 ای کانونی به لحاظ گردشگرینقطه

 منفی

 غلبه وجه صنعتی بر وجه گردشگری شهر

مشکالتی برای اصفهان به وجود شهری برخوردار در ظاهر )به لحاظ بودجه( که در سطح کالن 

 آورده

فرهنگی و 

 اجتماعی
 مثبت

 و انسان دوست مالحظه کار یبا مردمان یشهر

 دار بودن شهر در تاریخریشه

 قدمت تاریخی در عرصه فرهنگ ناب اسالمی و مذهبی بودن

 وجود مراکز فرهنگی متعدد )همچون فرهنگسراها و...(
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 منفی

غلط فرهنگی مردم )از جمله خشک بودن و خساست، مالحظه کاری و غیر برخی از عادات 

 گر(مطالبه

های غیربومی و از بین رفتن فرهنگ بومی و اصیل اصفهان و سبقه مذهبی آن)به دلیل ورود فرهنگ

 ای(هجمه رسانه

 مدیریتی 

 شهری با پتانسیل مدیریتی مطلوب مثبت

 منفی
 های مختلف شهرو عدم هماهنگی دستگاه کپارچهی یشهر تیریعدم وجود مد

 یشهر تیریسودجو در بدنه مد یاقتصاد یهابنگاه دیشد تیفعال

 

 نمونه شهر مطلوب .4
کنندگان خواسته شد که فرض کنند امکان انتخاب هر شهری را برای زندگی دارند. در چنین در این مرحله از شرکت

 در جدول قابل مشاهده است: کنندگانشرکتکنند و چرا. نظرات شرایطی چه شهری را انتخاب می

 اول. جلسه 1: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 به دلیل برخورداری از موقعیت مکانی مناسب

 یو مذهب یاجتماع ،یفرهنگ ،یعیطب یباال هایتیظرف و هالیپتانس لیبه دل

 آرامش

 تمیزی

 حس تعلق شخصی

 عتیطب

 تریانسان اتیروح

 به خاطر کالن شهر بودن یاقتصاد تیامکان فعال

 خانوادهاهمیت 

 اصالت محالتفرهنگ مردم و 

 یو اجتماع یمدن یهاتیزنده بودن شهر با فعال

 های گوناگون در خودتجربه همزیستی فرهنگ

 به دلیل سادگی و خلوت بودن ارومیه

 به دلیل زیبایی و وجود دریا رامسر

 تهران

 

تفریحی متعدد و -رفاهیبه دلیل برخورداری از امکانات )فعال بودن فرهنگسراها، امکانات 

)... 

 تربه دلیل امکان رشد بیشتر و امکان ایجاد ارتباطات گسترده

 به دلیل طبیعت شهرهای شمالی

شهرهای کردنشین )همچون 

 سقز، مریوان( یا زنجان

-صداقت به دلیل عالقه شخصی به اقوام کرد و ترک و فرهنگ همدلی در میان ایشان )

 (دارند گریکدیکه با  یآنها و اتحاد یستیساده ز

 ی بودن دانشگاه لیدن در هلند
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 یواقع یمحور ادهیپ

 مدآرفت و  یاصل لهیدوچرخه به عنوان وساستفاده از 

 یسرزندگ

 خوب عتیطب

 اقتصاد نرمال

 زوریخ یا ژنو در سوئیس

 

 

 کارآمد یشهر تیریمد

 یرامش اقتصادآ

 یلیرشد تحص یبرا یبستربرخورداری از 

 یو مذهب یتیجنس یهاتیبدون محدود

وین اتریش، شهرهای آلمان و 

 شهرهای حوزه اسکاندیناوی

  شهروندان یزندگ یالزم برا یاستانداردهابرخورداری از 

 تغو امکانات اوقات فرا یآموزش ی،درمان ی،بهداشت ی،فرهنگ یهاسرانهمکفی بودن 

 چابهار
نشده و با امکان  میو تحر یانوسیتنها بندر اق در حال حاضر رایز) آینده نگری

 (است یخارج یگذاریهسرما

 توجه به زیباسازی شهر باالخص در زمینه نورپردازی پاریس

 دبی
 لوکس بودن 

 برخورداری از امکانات بسیار مناسب

 

 نندگانکمطلوب از دیدگاه شرکتشهر های ویژگی .5
هایی است که در جدول زیر قابل کنندگان دارای ویژگیبر مبنای گفتگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکت

 مشاهده است:

 . جلسه اول1کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 فرهنگی و اجتماعی
 سازی )به ویژه در حیطه خانواده و...( تر و پیشگام در عرصه فرهنگشهری با فرهنگ غنی

 دل شهری امن و آرام با مردم هم

 مدیریتی

ریزی بلند های مختلف و دارای برنامهشهری با مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار، مدیریت واحد بین دستگاه

 مدت

 فروش و یک بنگاه اقتصادی نیستشهری که شهرداری در آن شهر 

 در سطوح مدیریتی انیدانشگاه مند از ظرفیتشهری جوانگرا، نخبه گرا و بهره

 کالبدی

 های ویژه و...(شهری با هویت بصری زیبا )زیباسازی شهر، نورپردازی، طراحی المان

 های زندهروزی و شبهای شبانهشهری سرزنده با کاربری

 رودندهیدائم زا جریانشهری با 

 (شهر هیحاش به یسازبلند مرتبهکم ارتفاع در بافت مرکزی )با انتقال جریان  یشهر

 شهری عاری از مشکل ترافیکی و دارای فضاهای متعدد پارکینگ
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 اقتصادی

 تجاری بزرگکز امرشهری دارای 

خدمات و مشاغل  یجداسازظرفیت مناطق)دارای توزیع مناسب خدمات شغلی در سطح شهر و مناسب با 

 و...( یصنعت یهااز مرکز شهر و انتقال آنها به شهرک یصنعت

 های محلی به جای رواج مراکز تجاری بزرگشهر حامی کسب و کارهای خرد و بازارچه

 ی خود به منظور جذب گردشگرخیتار یهامکانمند از مزایای بافت و شهری بهره

 محیط زیستی
 ی  بصر یهایآلودگ و هوا یبدون آلودگتر، شهری با وضعیت حمل و نقل عمومی مناسب

 سواری )طراحی مسیرهای ویژه تردد دوچرخه و ...(دوچرخه مناسب برای  شهری با زیرساخت

 خدماتی
 ترتر و پیشرفتهتر، غنیی، ورزشی و آموزشی گستردهحیتفر امکاناتشهری با 

 شهری بدون تبعیض با توزیع عادالنه امکانات در مناطق مختلف شهر 

 

 گیری نتیجه رأی .6
شاخص  3کننده به دهی در گروه گذاشته شد. هر شرکتهای مستخرج از گفتگوی آنالین، در نهایت، برای رایشاخص

تر شهری با فرهنگ غنی» شاخص های اصفهان مطلوب آینده از نظر خود رأی داد. بر این اساسترین شاخصبه عنوان مهم

رأی بیشترین اولویت را دارد. اولویت دوم در  5با کسب « سازی )به ویژه در حیطه خانواده و..(و پیشگام در عرصه فرهنگ

ها شاخص مشترک است. جزییات این اولویت 4شاخص رأی یکسان دارد و اولویت سوم نیز با رأی یکسان در میان  5میان 

 ز قرار زیر است:تعداد آرا او 
 

 . جلسه اول1های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 5 سازی )به ویژه در حیطه خانواده و..( تر و پیشگام در عرصه فرهنگشهری با فرهنگ غنی .1

 4 ی  بصر یهایآلودگ و هوا یبدون آلودگتر، شهری با وضعیت حمل و نقل عمومی مناسب .2

 4 های زندهروزی و شبهای شبانهشهری سرزنده با کاربری .3

 4 ترتر و پیشرفتهتر، غنیورزشی و آموزشی گستردهی، حیتفر امکاناتشهری با  .4

5. 
های مختلف و دارای برنامه ریزی شهری با مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار، مدیریت واحد بین دستگاه

 بلند مدت
4 

6. 
خدمات و  یجداسازدارای توزیع مناسب خدمات شغلی در سطح شهر و  مناسب با ظرفیت مناطق)

 و...( یصنعت یهااز مرکز شهر و انتقال آنها به شهرک یمشاغل صنعت
4 

 3 در سطوح مدیریتی انیدانشگاه مند ازظرفیتشهری جوانگرا، نخبه گرا و بهره .7

 3 شهری عاری از مشکل ترافیکی و دارای فضاهای متعدد پارکینگ .8

 3 قتصادی نیستشهری که شهرداری در آن شهر فروش و یک بنگاه ا .9

 3 های محلی به جای رواج مراکز تجاری بزگشهر حامی کسب و کارهای خرد و بازارچه .10

 2 شهری با هویت بصری زیبا )زیبا سازی شهر، نورپردازی، طراحی المان های ویژه و...( .11
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 2 رود ندهیدائم زا شهری با جریان .12

 2 ی خود به منظور جذب گردشگرخیتار یهامکانمند از مزایای بافت و شهری بهره .13

 2 (شهر هیحاش به یسازبلند مرتبهکم ارتفاع در بافت مرکزی )با انتقال جریان  یشهر .14

 2 شهری بدون تبعیض با توزیع عادالنه امکانات در مناطق مختلف شهر  .15

 1 سواری )طراحی مسیرهای ویژه تردد دوچرخه و .. (دوچرخه مناسب برای  شهری با زیرساخت .16

 1 دل شهری امن و آرام  با مردم هم .17

 0  تجاری بزرگکز امرشهری دارای  .18

 

 شیوه برگزاری جلسهکنندگان در خصوص نظر شرکت .7
افراد نظر خاصی در رابطه با جلسه بیان نکردند. دو نفر از اعضا اپلیکیشن واتس اپ را مناسب چنین جلساتی ندانسته و 

 افزارهایی چون اسکای روم، اسکایپ یا الیو اینستاگرام را پیشنهاد دادند.استفاده از نرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


