
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 3و1 مناطق

 

 1399 بهشتیارد 9: 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 9: خیتار

 18:40-17:00: یبرگزار زمان

  نفر 20: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 7 و خانم 6) نفر 13: کنندگانشرکت تعداد

 یباقر سهینف: 1لگریتسه

 صائب بهزاد: 2لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 جامع برنامه تیسا در نامثبت قیطر از کنندهشرکت افراد. داشتند حضور آقا نفر 7 و خانم نفر 6 برگزارشده، جلسه در

 :است ریز شرح به افراد مشخصات شدند؛ دعوت جلسه نیا به اصفهان شهر

3و1: مشخصات شرکت کنندگان مناطق 1جدول   

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 _ مهندسی نرم افزار _ افسانه نریمانی 1

 مدیر کسب و کار آسان تاکسی کارشناسی 50 محمد شفیعی 2

 کارهای مجازیعضو اتحادیه کسب و 

 _ دانشجوی شهرسازی 23 مهدی اسدیان 3

 خانه دار کارشناسی کامپیوتر _ ندا فردوسی  4

دانشجوی کارشناسی  _ علی صاحبان 5

 شهرسازی

_ 

 _ دانشجوی هوش مصنوعی _ مریم همتی 6

دانشجوی کارشناسی ارشد  27 فرناز فروتن راد 7

 طراحی شهری

_ 

 _ کارشناس عمران _ محمد حسین زاده 8

 _ _ _ هاجر منصوری 9

 _ دکترا 39 حجت اهلل شاهزیدی 10

 _ _ _ اصغر کریمی 11

 _ کارشناسی ارشد 26 فریناز ریخته گران 12

 _ کارشناسی ارشد 33 امیررضا افخمی 13

 

 کنندگانهای اصفهان کنونی از دیدگاه شرکتویژگی .3
. کنند ذکر یمنف و مثبت ابعاد در را اصفهان یژگیو نیمهمتر خود یمعرف از پس که شد خواسته کنندهشرکت افراد از

 .است کنندگان شرکت نظرات حاصل ریز جدول
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 3و1مناطق  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 کالبدی

 مثبت

 

 سبز بودن

 و ... هاسبز و المان یاصفهان از نظر فضا یشهر یفضا ساز

 منفی

 ناتوانان جسمیعبور و مرور معلوالن و  یبرا شهر مناسب نبودن

 های فرسودههای تاریخی و بافتبی توجهی به بافت

 گیری از اصول پیشرفته طراحی شهریعدم بهره

 مثبت اقتصادی  
 یخصوص یهاو شرکت هادر شهرک یفناور یهارساختیجوان و زپتانسیل نیروی کار 

 توریستی بودن به واسطه وجود آثار باستانی متعدد 

فرهنگی و 

 اجتماعی

 مثبت

 تاریخی بودن

 پتانسیل باال در زمینه میراث فرهنگی و صنایع دستی

 یو اجتماع یتیهو ،یخیاز نظر تار باال لیپتانس

 آرامش نسبی 

 منفی
 تعصبات فرهنگی(فراهم نبودن بستر مناسب برای توسعه توریسم )وجود 

 بی توجهی به حقوق شهروندی

 منفی مدیریتی

 یدر شهردار نییرده پا رانیمد یجهاد تیریعدم تخصص و مد

 فقدان دید بلند مدت در مدیریت شهری

 وسازهای و منظر شهریفقدان قوانین کارامد در زمینه ساخت

 سبز با توجه به اقلیم اصفهانهای نادرست در زمینه فضای سیاست منفی محیط زیستی

 ضعف در سیستم حمل و نقل عمومی منفی خدماتی

 

 نمونه شهر مطلوب .4
 نیچن در. دارند یزندگ یبرا را یشهر هر انتخاب امکان کنند فرض که شد خواسته کنندگانشرکت از مرحله نیا در

 :است مشاهده قابل جدول در کنندگان شرکت نظرات. چرا و کنندیم انتخاب را یشهر چه یطیشرا

 3و1: نمونه شهر مطلوب. مناطق 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 حس تعلق شخصی   اصفهان

 های زیاد برای پیشرفتداشتن پتانسیل

 اصالتداشتن و  یو فرهنگ یخیپشتوانه تاربه دلیل 

 آروزی تمام سیاحان بوده است.چون زندگی در آن اصفهان  اصفهان دوران صفوی )شاه عباس(
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  به دلیل حضور ایرانیان فراوان کانادا مخصوصا تورنتو یاز شهرها یکی

 بسیارامکانات  برخورداری از

 همه یبرا برابر شرفتیپفرصت 

 نظم برخورداری از  سیسوئ نترالکنیشهر ا

 فرهنگ شهروندان

 آرامش

 کم تیجمع

 اینترنت رایگان دوبی در خاورمیانه 

 انهیم یایآس یکشورها یاز شهرها یکی

 ارمنستان ایدر گرجستان و 

 یادار هاییبروکراسبه دلیل عدم وجود  

 یگذار خارج هیاستقبال از سرما

 آرامش لمان یا سوییسآ شهرهای

 نظم

 کار و تفریح  ،برای زندگی فراوان تسهیالت

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگفتگوها یمبنا بر

 :است مشاهده

 3و1کنندگان. مناطق : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 فرهنگی،اجتماعی

ای از این جهت محله فرهنگ و هویت منحصر به فرد خود را دارد)هیچ محلهشهری که در آن هر 

 خورد(بر دیگری برتری ندارد و برچسب نمی

 مسئوالن و شهروندان مسئولیت پذیر شهری با

 کند.گرا نیست و مردم را از هم جدا نمیشهری که پذیرای همه مردم در کنار هم است، جنسیت

 مدیریتی 

های دولتی صرفا اقتصادی اصلی است و بخش_صوصی در آن فعال اجتماعیشهری که بخش خ

 دهد(می تیها اهماستارتاپ و خالقانه یهادهیا ناظر هستند) به

شود )مبتنی بر شهری است با مدیریت داده محور که با مشارکت  غیرمستقیم شهروندان اداره می

 پیشنهادات شهروندان(های گردآوری نظرات و طراحی سیستم

 اقتصادی
 شهری که شهروندانش همه از رفاه نسبی برخوردارند.

 گذاری هستند. شهری با اقتصاد پویا و پایدار که سرمایه گذاران در آن مشتاق به سرمایه

 محیط زیستی
های انرژیشهری تمیز با آب و هوای پاک، دوستدار دوچرخه، که اولویت آن استفاده از 

 تجدیدپذیر است )شهری که در آن هوای پاک قربانی صنایعش نشود(.
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 خدماتی

 )که اینترنت در آن ارزان یا رایگان است(. جهان یخیشهر هوشمند تار نیاول

 آوری زباله()به ویژه در رابطه با بازیافت و جمع هیزمکانشهری با امکانات و خدمات 

 ها و جوانانبرای خانواده متعدد سرگرمیی و حیمراکز تفرشهری با 

 ترتر و پیشرفتهکارآمد یونقل عمومحمل ستمیسشهری با 

 ،تئاتر یهاسالن ،مترو ،فرودگاهشهری توریست پذیر با گسترش امکانات گردشگری )از جمله 

 و...(ها  یگالر، نمایس

است)برای همه اقشار خود به ویژه مادران، ی عادل که در آن حقوق همه شهروندان محترم شهر

شناسد و توزیع امکانات در شهر ای دارد. فقیر و غنی نمیسالمندان و ناتوانان جسمی امکانات ویژه

 عادالنه است(

 کالبدی

های اصلی شهر هستند)مثل تر است و محورهای تاریخی آن شریانکه با تاریخ خود مهربان یشهر

 های مزاحم و...(به وسیله سنگفرش، جلوگیری از کاربریحفاظت از بافت تاریخی 

 ی آن سازگار است.میاقل یهایژگیو اش، باعمرانی یهاوسازها و پروژهساخت شهری که

 توان با هم بیشتر معاشرت کرد.پذیر است و میتوان در آن خاطره ساخت، تعاملاست که می شهری

شهر و  تیها مطابق با هوساختمانشهری است با کالبد خالقانه و طراحی بهتر)که در آن 

 . شود(ساخته می دیجد هاینوآوری

 بیشترسبز  یفضاها ی باشهر

 زیباسازی کالبد خود )مثل ضوابط معماری خاص برای نمای بیرونیشهری دارای ضابطه برای 

 (.ها، زیباسازی و ساماندهی محور بازارمغازه

 خود  و فرهنگ ناملموس راثیمشهری حافظ 

 ی(داریو شن یو بصر یروح یآزارهاشهری که موجب آرامش ساکنانش است)به دور از 

 

 گیری نتیجه رأی .6
 شاخص 3 به کنندهشرکت هر. شد گذاشته گروه در یدهیرا یبرا ت،ینها در ن،یآنال یگفتگو از مستخرج یهاشاخص

 آن در که عادل یشهر» شاخص اساس نیا بر. داد یرأ خود نظر از ندهیآ مطلوب اصفهان یهاشاخص نیترمهم عنوان به

. دارد یاژهیو امکانات یجسم ناتوانان و سالمندان مادران، ژهیو به خود اقشار همه یبرا)است محترم شهروندان همه حقوق

 5 با دوم تیاولو. دارد را تیاولو نیشتریب یرأ 7 کسب با« ( است عادالنه شهر در امکانات عیتوز و شناسدینم یغن و ریفق

 یشهر) است ریدپذیتجد یهایانرژ از استفاده آن تیاولو که دوچرخه، دوستدار پاک، یهوا و آب با زیتم یشهر» ،یرأ

 امکانات گسترش با ریپذ ستیتور یشهر»  ،یرأ 4 با سوم تیاولو و« (نشود عشیصنا یقربان پاک یهوا آن در که

 و هاتیاولو نیا اتییجز. است شده مشخص« ...(و ها ی،گالر نمایس تئاتر، یهاسالن مترو، فرودگاه، جمله از) یگردشگر

 :است ریز قرار از آرا تعداد
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 3و1های اصفهان مطلوب. مناطق بندی ویژگیاولویت: 5جدول  

 گزاره ردیف
تعداد 

 آرا

1. 

ی عادل که در آن حقوق همه شهروندان محترم است)برای همه اقشار خود به ویژه مادران، شهر

شناسد و توزیع امکانات در شهر ای دارد. فقیر و غنی نمیسالمندان و ناتوانان جسمی امکانات ویژه

 عادالنه است(

7 

2. 
های تجدیدپذیر شهری تمیز با آب و هوای پاک، دوستدار دوچرخه، که اولویت آن استفاده از انرژی

 است )شهری که در آن هوای پاک قربانی صنایعش نشود(.
5 

3. 
 نمایس ،تئاتر یهاسالن ،مترو ،فرودگاهشهری توریست پذیر با گسترش امکانات گردشگری )از جمله 

 و...(ها  یگالر،
4 

 3 )که اینترنت در آن ارزان یا رایگان است(. جهان یخیشهر هوشمند تار نیاول .4

5. 
هر هستند)مثل های اصلی شتر است و محورهای تاریخی آن شریانکه با تاریخ خود مهربان یشهر

 حفاظت از بافت تاریخی به وسیله سنگفرش، جلوگیری از کاربری های مزاحم و...(
3 

 2 تر و پیشرفته ترکارآمد یونقل عمومحمل ستمیسشهری با  .6

 2 کند. گرا نیست و مردم را از هم جدا نمیشهری که پذیرای همه مردم در کنار هم است، جنسیت .7

8. 
های دولتی صرفا ناظر اقتصادی اصلی است و بخش_شهری که بخش خصوصی در آن فعال اجتماعی

 دهد(می تیها اهماستارتاپ و خالقانه یهادهیا هستند)به
2 

9. 
ها، مغازه زیباسازی کالبد خود )مثل ضوابط معماری خاص برای نمای بیرونیشهری دارای ضابطه برای 

 (.زیباسازی و ساماندهی محور بازار
2 

 2 گذاری هستند. شهری با اقتصاد پویا و پایدار که سرمایه گذاران در آن مشتاق به سرمایه .10

11. 
 هاینوآوریشهر و  تیها مطابق با هوساختمانشهری است با کالبد خالقانه و طراحی بهتر)که در آن 

 . شود(ساخته می دیجد
1 

 1 توان با هم بیشتر معاشرت کرد.پذیر است و میتوان در آن خاطره ساخت، تعاملاست که می شهری .12

 1 ی(داریو شن یو بصر یروح یآزارهاشهری که موجب آرامش ساکنانش است )به دور از  .13

14. 
ای از این جهت بر محله فرهنگ و هویت منحصر به فرد خود را دارد؛ هیچ محلهشهری که در آن هر 

 خورد.دیگری برتری ندارد و برچسب نمی
1 

 0 بیشترسبز  یفضاها با یشهر .15

 0 ی آن سازگار است.میاقل یهایژگیو اش، باعمرانی یهاوسازها و پروژهساخت شهری که .16

 0 ها و جوانانبرای خانواده متعدد سرگرمیی و حیمراکز تفرشهری با  .17

18. 
شود )مبتنی بر طراحی شهری است با مدیریت داده محور که با مشارکت غیرمستقیم شهروندان اداره می

 های گردآوری نظرات و پیشنهادات شهروندان(سیستم
0 
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 0 مسئوالن و شهروندان مسئولیت پذیر شهری با .19

 0 آوری زباله()به ویژه در رابطه با بازیافت و جمع هیزمکانات شهری با امکانات و خدم .20

 0 خود  و فرهنگ ناملموس راثیمشهری حافظ  .21

 0 شهری که شهروندانش همه از رفاه نسبی برخوردارند. .22

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
بندی نظرات حاصل از همه جلسات مجازی بر روی وب سایت برنامه یکی از افراد حاضر در گروه پیشنهاد داد که جمع 

 های به دست آمده برای عموم مردم ممکن شود.گذاشته شود تا امکان استفاده از داده

 

 

 

 


