
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 دوم جلسه ،51 منطقه

 

 

 

 5911 بهشتیارد 4: خیتار

 51-53:91: 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 بهشتیارد 4: خیتار

 91-93:91: یبرگزار زمان

 نفر 44: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 99 و خانم 4) نفر 91: کنندگانشرکت تعداد

 یباقر سهینف:  9 لگریتسه

 صائب بهزاد: 4 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 مشخصات. بود اصفهان یشهردار 91 منطقه در سکونت دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 99 و خانم 4 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا

 . جلسه دوم11: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 کنترل نظارت شهرداری دیپلم 91 محمدعلی قاسمی 9

دانشجوی   مریم طغیانی 4

 کارشناسی ارشد

 

 بازنشسته زیردیپلم 41 جیهانیاصغر  9

مهندس عمران و مرمتگر آثار  کارشناسی 41 نماحسین بصیرت 4

 تاریخی

 فرهنگی کارشناسی  15 علی مسعود 1

    خانم عابدینی 5

 مواد غذایی کارشناسی 44 علیرضا ترابی 1

 دبیر هنرستان کارشناسی ارشد   پورروح اهلل محمدی 3

  کارشناسی 91 محمد وحید قضاوی 1

 چادردوزی دیپلم 94 منصور خانی 91

 دارخانه دیپلم 91 خانم عظیمی 99

 کارمند بانک کارشناسی 44 محمد امینی 94

 آزاد دیپلم 41 حسین رضایی 99

 دارخانه ابتدایی 41 خانم اعتباریان 94

 مترجم کارشناسی ارشد 43 امیر دهقانی 91

 



 

 1   دوم، جلسه 11طقه من  

 کنندگانشرکت های اصفهان کنونی از دیدگاهویژگی .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

 . جلسه دوم11منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

مدیریت و 

 اقتصاد شهر
 منفی

 های شهرمندی از ظرفیتناتوان در بهره

 ضعف سیستم حمل و نقل عمومی )به ویژه خطوط مترو(

 یمناطق مختلف شهر نیامکانات ب کسانی عیتوز عدم

 های ورزشی و تفریحی برای جوانانکمبود زیرساخت

 گران بودن امکانات تفریحی و ورزشی

 زاییاشتغالگذار برای کمبود سرمایه

 ضعف در اشتغال و کسب و کارهای خرد

 شهر

 منفی

 

 رود و بسته شدن آنشدن زایندهخشک

 دیدههویت تاریخی و فرهنگی آسیب

 زیاد شدن مهاجران غیرایرانی در برخی از محالت

 فرسوده  یهاوجود بافت

 هادر خیابان BRTوجود خطوط 

 مثبت

 و هنر سرآمدی در عرصه فرهنگ

 مولد در اقتصاد

 پیشرو در اقتصاد

 ی، آثار تاریخی و پتانسیل گردشگریوجود بافت سنت

 زیبایی 

 پاکیزگی 

 هاراهوجود پیاده

 های فراوانوجود فضای سبز مطلوب و پارک

 غمگین بودن مردم شهر منفی مردم شهر

 

 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

 . جلسه دوم11: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 
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 انتخاب شهر دلیل شهر انتخابی

 اصفهان

 زیبایی 

 مناسب برای اهل هنر

 هویت تاریخی فرهنگی

 زنده و فعال بودن

 قطب اقتصادی کشور

 فضاهای سبز

 وجود جو معنوی و ارادت به اهل بیت

 تهران

 

 برخورداری از امکانات بیشتر

 مرکزیت داشتن و برخورداری از مواهب آن

 به دلیل امکانات حمل و نقل عمومی بهتر 

 فضاهای سبز بیشتر نسبت به اصفهان

 شیراز

 شهری به دور از تعصبات مذهبی

 ندهو ز ایپو اریبس یشهر یفضاهابرخورداری از 

 تربرخورداری از هوای پاک

 پذیری فضاهای شهریانعطاف

 شهرهای شمال ایران

 

 آرامش

 سرسبزی

 جمعیت کم

 خوداتکایی اقتصادی

 داشتن مردم مهربان تبریز

 اصفهان به دلیل تمیزی ماه در اصفهان( 5ماه در حال سفر و  5زندگی عشایری )

 شیوه زندگی راحت شهرهای آذربایجان شرقی و غربی

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .1
 و کالبد شهر، تیریمد شهر، مردم بعد 9 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

 :است مشاهده قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا شهر خدمات

 . جلسه دوم11کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

کالبد و 

 خدمات شهر

خی از های بافت تاریشهری جذاب با تلفیق بافت سنتی و مدرن )استفاده از جذابیت

 تاریخی(های جمله خانه

 شهری بدون بافت فرسوده



 

 7   دوم، جلسه 11طقه من  

 شهری دارای فضای سبز کافی

 ، به دور از ترافیک و آلودگی هوابایو ز زیتم شهیهمشهری 

 رود همواره جاری و به دور از معضل خشکسالیشهری با زاینده

 مدیریت شهر

 شهری با محوریت فرهنگ و هنر با تمرکز بر احیای دوران پر فروغ گذشته خود

های مختلف مند از مدیریت شهری کارآمد، توانمند و هماهنگ در سازمانشهری بهره

 گیری از نظر نخبگان و خبرگان و...()افزایش نقش مردم در مدیریت شهری، بهره

 های شغلی فراوان برای جوانانشهری با فرصت

های ژه)به جای پرو یاقتصاد هیتوج با هدفمندهای خرد و شهری معطوف به پروژه

 (کالن

شهری برخوردار از امکانات آموزشی، تفریحی و ورزشی فراون )مجهز به فضاهای 

 شهری متنوع و پویا برای تمامی اقشار سنی و جنسی به صورت رایگان(

های حمل و نقل عمومی گسترده )کاستن از خطوط شهری برخوردار از زیرساخت

BRT   )...و افزودن به خطوط مترو،  مناسب برای تردد دوچرخه و 

شهری با توزیع یکسان امکانات بین مناطق مختلف )برای جلوگیری از مهاجرت 

 شهری و حفظ اصالت فرهنگی ویژه هر منطقه(درون

 شهری با شهروندان شاد و سالم مردم شهر

 

 گیری نتیجه رأی .6
 شاخص 9 هب کنندهشرکت هر. شد گذاشته گروه در یدهیرا یبرا ت،ینها در ن،یآنال یگفتگو از مستخرج یهاشاخص

 از برخوردار یشهر» شاخص اساس نیا بر. داد یرأ خود نظر از ندهیآ مطلوب اصفهان یهاشاخص نیترمهم عنوان به

 تردد یبرا مناسب  مترو، خطوط به افزودن و   BRT خطوط از کاستن) گسترده یعموم نقل و حمل یهارساختیز

 و «یخشکسال معضل از دور به و یجار همواره رودندهیزا با یشهر» شاخص 4 و داشته را یرأ نیشتریب...(« و دوچرخه

 اقشار یمتما یبرا ایپو و متنوع یشهر یفضاها به مجهز) فراون یورزش و یحیتفر ،یآموزش امکانات از برخوردار یشهر»

 به مشترک کلش به زین سوم تیاولو. اندگرفته قرار تیاولو دوم رتبه در برابر شکل به(« گانیرا صورت به یجنس و یسن

 در هماهنگ و توانمند کارآمد، یشهر تیریمد از مندبهره یشهر» و «سالم و شاد شهروندان با یشهر»شاخص دو

 اتییجز. دارد تعلق...(« و خبرگان و نخبگان نظر از یریگبهره ،یشهر تیریمد در مردم نقش شیافزا) مختلف یهاسازمان

 :است ریز قرار از آرا تعداد

 . جلسه دوم11های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت1جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

و    BRTهای حمل و نقل عمومی گسترده )کاستن از خطوط شهری برخوردار از زیرساخت  .9

 افزودن به خطوط مترو،  مناسب برای تردد دوچرخه و...(
3 

 1 رود همواره جاری و به دور از معضل خشکسالی شهری با زاینده  .4
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شهری برخوردار از امکانات آموزشی، تفریحی و ورزشی فراون )مجهز به فضاهای شهری متنوع و   .9

 پویا برای تمامی اقشار سنی و جنسی به صورت رایگان(
1 

 4 شهری با شهروندان شاد و سالم   .4

های مختلف )افزایش مند از مدیریت شهری کارآمد، توانمند و هماهنگ در سازمانشهری بهره  .1

 گیری از نظر نخبگان و خبرگان و...(نقش مردم در مدیریت شهری، بهره
4 

 4 ، به دور از ترافیک و آلودگی هوابایو ز زیتم شهیهمشهری   .5

و  شهرییکسان امکانات بین مناطق مختلف )برای جلوگیری از مهاجرت درونشهری با توزیع   .1

 حفظ اصالت فرهنگی ویژه هر منطقه(
4 

 4 (کالنهای )به جای پروژه یاقتصاد هیتوج با هدفمندهای خرد، شهری معطوف به پروژه  .3

های له خانهجم شهری جذاب با تلفیق بافت سنتی و مدرن )استفاده از جذابیت های بافت تاریخی از  .1

 تاریخی(
9 

 9 شهری با محوریت فرهنگ و هنر با تمرکز بر احیای دوران پر فروغ گذشته خود  .91

 1 شهری دارای فضای سبز کافی  .99

 1 های شغلی فراوان برای جوانان شهری با فرصت  .94

 1 شهری بدون بافت فرسوده  .99

 

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 نیمسئول از نفر کی حضور لزوم از جلسه اواسط در که نفر کی از ریغ به. نکردند انیب جلسه با رابطه در یخاص نظر افراد

 حضور گروه در شهر جامع برنامه یراهبر یشورا از یناظران که شد داده حیتوض لگریتسه توسط که کرد صحبت گروه در

 .دارند


