
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،51 منطقه 

 

 

 

 5911 ماه بهشتیارد 2: جلسه خیتار

 53:91-51: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 5911تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین
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 شناسنامه جلسه .1
 9911 ماه بهشتیارد 2: جلسه خیتار

 93:91-91: یبرگزار زمان

 نفر 21: شدگان دعوت تعداد

 (آقا 1 و خانم 6) نفر 99: کنندگانشرکت تعداد

  یناج زهرا: 9 لگریتسه

 یقاسم الهام: 2لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 نیا مشخصات. بود اصفهان یشهردار 91 منطقه در سکونت دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 1 و خانم 6 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد

 . جلسه اول11: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام نام خانوادگی ردیف

 خانه دار  لیسانس  91 اعظم کالنتری 9

 دبیر  دکترا  91 اعظم خانی  2

 کارمند  دیپلم  91 کاظم ذهبی  9

 گترول ساختمان  دیپلم  42 علی کاکایی 4

 اتلیه  لیسانس  91 منصوره سهرابی  1

 نت کافی دیپلم  49 محمد قضاوی 6

 93 مرضیه هاشمی  1
کارشناس ارشد برنامه ریزی 

 شهری 
 دارخانه

 اصفهان فرمانداری کرونا ستاد و شهر شورای کارشناسی 96 علیرضا مظاهری 3

 بازیگر دیپلم 41 زهره فوده 1

 کارشناسی ارشد 21 میثم قضاوی 91
 سازماندهی و آمایش رشته ارشد کارشناسی التحصیل فارغ

 شهری فضای

  دانشجو دیپلم 21 علی مهدی پسند 99

 آموزدانش آموزدانش 96 دانشمند ایحور 92

 آموزدانش آموزدانش 93 آرش اریمه 99

 

 کنندگانشرکت های اصفهان کنونی از دیدگاهویژگی .3
 هر،ش مسائل بعد سه قالب در اصفهان شهر یهایژگیو شهروندان زعم به شود،یم مشاهده ریز جدول در که گونههمان

 .است ذکر قابل شهر تیریمد و خدمات و شهر یهایارزشمند و هاتیقابل



 

 1   اول، جلسه 11طقه من  

 . جلسه اول11های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره ابعاد

ها و قابلیت

های ارزشمندی

 شهر

 مثبت 

 قدمت و وجوه تاریخی

 اصالت 

 غنای فرهنگی

 بافت مذهبی 

 های گردشگری قابلیت

 های گردشگریهای شغلی و اقتصادی ناشی از قابلیتدارای امکان ایجاد فرصت

 زیبایی

 تمیزی و پاکیزگی

 سرسبزی

 شهرت به نصف جهان

 پایتخت فرهنگ و تمدن در برخی ادوار

 شهرت به زیبایی و تمیزی در بین سایر شهرها

 منفی  مسائل شهر

 آلودگی

 های آالینده و ایجاد کننده خشکی اقلیمها و کارگاهوجود صنایع، نیروگاه

 سازی در حاشیه شهر ها در اثر بلندمرتبهمسدود شدن آالینده

 جمعیت رویهبی افزایش

 تهدید سالمت شهروندان در اثر اشتغال در صنایع آالینده

 از بین رفتن آثار تاریخی

 متأثر شدن زیبایی و تمیزی شهر از آلودگی 

 افول تمیزی و پاکیزگی شهر نسبت به گذشته

 های تاریخی فرهنگی به حفظ و بازسازینیاز ضروری بافت و مکان

 کشاورزی و مشاغل مرتبط با آنکمبود آب، بحران 

 بیکاری 

خدمات و مدیریت 

 شهر
 منفی

 های گردشگری سرمایه و کسب درآمد از قابلیت جذب در موثر مدیریت فقدان

 آموزشی برای نوجوانان فرهنگی، تفریحی، کمبود مراکز

 تخصیص نامتوازن بودجه در بین مناطق

 در مناطق مختلفها ها و طرحاجرای نامتوازن پروژه

 هاضعف روشنایی پارک

 کشیناهمواری در آسفالت
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 . جلسه اول11های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره ابعاد

 های الزم جهت پیشگیری از نشت شیرابهعدم تعیبه امکان

 نبود جای پارک مناسب و نیاز به پارکینگ

 ضعف سیستم حمل و نقل عمومی

 خدمات عالی شهری مثبت

 

 نمونه شهر مطلوب .4
 و نندکیم انتخاب را یشهر چه ،یزندگ یبرا یشهر هر انتخاب امکان صورت در شد خواسته کنندگان مشارکت از

 یمالش یشهرها ز،یتبر اصفهان، یداخل یشهرها از شودیم مشاهده ریز جدول در که همانگونه. ستیچ آنها انتخاب لیدال

 و کانادا یشهرها به کشور از خارج یشهرها نیب در و بوده شهروندان انتخاب مورد همدان و رازیش زد،ی تهران، ران،یا

 .اندکرده اشاره ترانهیمد سواحل ای یقنار ریجزا

 . جلسه اول11: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 زندگی جای مناسب برای

 تمیزی

 سرسبزی شهر

 کوه وجود عناصر طبیعی مثل کویر، رود و

 تاریخی آثار وجود

 شهری هایجاذبه وجود همزمان تمامی

 رسانی مناسب به مردماطالع

 تبریز

 اصالت و قدمت اصفهان از لحاظ با تشابه تبریز

 تاریخی هایجاذبه و و قدمت اصالت

 آالیش بی و سیرت نیک مردمانی

 تمیزی

 شهرهای شمالی ایران
 سیل و خوب که کنار داشتن معایبی نظیر رطوبت هوای آب

 داشتنی و دوست مناسب وهوایی آب اقلیم

 شغل و دسترسی آسان به کار تهران

 یزد
 خوب مردمان

 تاریخی زیبا آثار

 شهر شهر و زیبایی طبیعت شیراز
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 . جلسه اول11: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اخالق خوش مردمان

 سکونت برای وهوا آب خوش بسیار داشتن مناطق مدیترانه سواحل یا قناری جزایر

 کانادا
 وجود موقعیت شغلی 

 کانادا ساکن فرد با برخورد نوع و فرهنگ

 همدان

 گردشگری هایجاذبه از برخورداری

 نظیربی اکوتوریسم

 کشاورزی هم و زندگی برای هم فراوان آب و عالی بسیار هوای

 آلودگی و شلوغی و ترافیک نبود

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .1
 شهر، تیریمد ،یطیمح ستیز و یعیطب ابعاد در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگفتگوها یمبنا بر

 :است مشاهده قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا شهر مردم و شهر اقتصاد

 . جلسه اول11کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

طبیعی و زیست 

 محیطی

 جاری همیشه رود شهری با زاینده

 تمیز شهر

 سرسبز و زیبا شهر

 (صدا آب، هوا، هایآلودگی بدون) پاک شهر

 اقتصاد شهر
 گردشگرپذیر شهر

 نوین و کارآمد اقتصاد با شهری

 مدیریت شهر

 فرهنگی تاریخی وجوه و قدیم بافت حافظ شهر

 شهر کل در گسترده و پیشرفته سریع،( محور دوچرخه) پاک عمومی نقل و حمل با شهری

 دیجیتال و محور فناور شهر

 محله در محورجوان مدارِمشارکت شهری مدیریت شهری با

 مناسب فراغتی سرگرمی امکانات با شهری

 (طبقاتی و جنسی سنی، هایگروه و اقشار همه به دهندهخدمات) محور عدالت و شمول همه شهری

 خالق و شاد متعامل، شهروندان و محالت شهری با مردم شهر

 

 از هک است یشهر آنان منظر از مطلوب اصفهان کنندگان، شرکت نظر از است آمده زین فوق جدول در که همانگونه

 نیهمچن. دباش یجار شهیهم رودندهیزا با هاندهیآال هرگونه از یعار و پاک ز،یتم سرسبز، و بایز «یطیمح ستیز وجوه» نظر
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 و حمل کننده فراهم شهر نیا در یشهر تیریمد. باشد نینو و کارآمد اقتصاد یدارا و ریگردشگرپذ «یاقتصاد» نظر از

 از و ودهب مناسب یفراغت یسرگرم امکانات شهر، کل در گسترده و شرفتهیپ ع،یسر( محور دوچرخه) پاک یعموم نقل

 در وانانج مشارکت با تالیجید و فناورمحور صورت به را شهر و نموده محافظت یفرهنگ یخیتار وجوه و میقد بافت

 ارائه یطبقات و یجنس ،یسن یهاگروه و اقشار همه به را خدمات محورعدالت و شمول همه صورت به نموده اداره محالت

 اشتهد خالق و شاد متعامل، شهروندان و محالت که است مطلوب یاصفهان کنندگان مشارکت نظر از تینها در. دینمایم

 .باشد

 گیری نتیجه رأی .6
 هر. شد ارسال جلسه در کنندگانشرکت یبرا یدهیرا یبرا ت،ینها در ن،یآنال یگفتگو از مستخرج یهاگزاره

 زارهگ گزاره، اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاگزاره نیترمهم عنوان به را گزاره 9 کنندهشرکت

 :است ریز قرار به آرا تعداد اتییجز. باشدیم یرا نیشتریب یدارا «یجار شهیهم رود ندهیزا با یشهر»

 . جلسه اول11های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت1جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 1 جاری همیشه رود شهری با زاینده .9

 1 محله در محورجوان مدارِمشارکت شهری مدیریت شهری با .2

 4 نوین و کارآمد اقتصاد با شهری .9

 9 (طبقاتی و جنسی سنی، هایگروه و اقشار همه به دهنده خدمات) محور عدالت و شمول همه شهری .4

 2 تمیز شهر .1

 2 گردشگرپذیر شهر .6

 2 شهر کل در گسترده و پیشرفته سریع،( محور دوچرخ) پاک عمومی نقل و حمل با شهری .1

 2 دیجیتال و محور فناور شهر .3

 2 مناسب فراغتی سرگرمی امکانات با شهری .1

 2 (صدا آب، هوا، هایآلودگی بدون) پاک شهر .91

 2 خالق و شاد متعامل، شهروندان و محالت شهری با .99

 9 سرسبز و زیبا شهر .92

 1 فرهنگی تاریخی وجوه و قدیم بافت حافظ شهر .99

 

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 :نمود خالصه ریز یمحورها در توانیم را جلسات بهتر یبرگزار منظور به کنندگانشرکت شنهادیپ

  مناطق یبررس تیمحور با شهروندان از ینظرخواه روند ادامه •

 مردم به یرسانخدمات شدن بهتر هرچه و شهر اهداف شبردیپ در شدهمطرح نظرات از استفاده •

  جلسات نیا در شده مطرح یهابحث جینتا به عمل لزوم •



 

 9   اول، جلسه 11طقه من  

 جلسات یبرگزار به اهتمام و کرونا دوره از بعد یحضور صورت به جلسات یبرگزار مورد در یرساناطالع •

 یمجاز یجا به یحضور

 کاراناسبک و انحصارطلبان ،یشهر نفعیذ یهاگروه رایز) یشهر نفعانیذ نه و شهروندان دگاهید گرفتن نظر در •

 (شهروندان یحداکثر منافع نه و هستند جامع برنامه در خود یشهر منافع دنبال به


