
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 سوم جلسه ،7 منطقه

 

 

 

 9911 بهشتیارد 4: خیتار

 97-93:91: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 9911تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 9911 بهشتیارد 4: خیتار

 91-93:91: یبرگزار زمان

 نفر 71: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 3 و خانم 97) نفر 71: کنندگانشرکت تعداد

 یناج زهرا:  9 لگریتسه

 یقاسم الهام: 7 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 نیا مشخصات. بود اصفهان یشهردار 1 منطقه در سکونت دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 3 و خانم 97 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد

 . جلسه سوم7: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

  کارشناسی ارشد 72 زهرا امیری 9

  دیپلم 79 علی نادرشاهی 7

  کارشناسی 79 شیما نیسانی 9

  کارشناسی 71 صابریفریده  4

  کارشناسی  91 فاطمه مرادی 5

  کارشناسی  71 ناصر مرشدی 2

  کارشناسی 91 طاهره مهوری 1

  کارشناسی 71 مصطفی حسینی 3

  دیپلم 74 محمدرضا معتمدی 1

  دانشجو 79 فاطمه ترکان 91

  کارشناسی ارشد  73 مهسا اتحادی 99

  دیپلم 71 زهرا کریمی 97

  ارشد کارشناسی 99 تمیزی میالد 99

  ارشد کارشناسی 97 مرضیه حمزه 94

  کارشناسی 79 پدرام اسالمی 95

  ارشد کارشناسی 49 فیروزه رحمان زاده 92

  - - خانم قادری 91

  زیردیپلم 52 پروین نوربخش  93

  زیردیپلم 24 کریم هاشمی 91

  کارشناسی 47 حسین سعیدی 71
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 کنندگانکنونی از دیدگاه شرکتهای اصفهان ویژگی .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 سوم7منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود  

 گزاره بعد

 مثبت شهرمردم 
 فرهنگ مردمی شهر

 شهروندان  پذیربودن آموزش

مدیریت و 

 اقتصاد شهر

 

 مثبت

 زیباسازی شهر از سوی شهرداری

 رسیدگی مدیریت شهری به پاکیزگی شهر 

 رسیدگی مدیریت شهری به زیبایی و تمیزی شهر

 تسهیل سفرهای درون شهری با مترو 

  کار کودکان آوریجمع

 منفی

 های جدید در مدیریت جهت پیشرفت شهرلزوم ایده

 مردم تفریح برای فدک تفریحی پارک به رسیدگی عدم

 منطقه

 رسانی در برخی مناطق شهرضعف برق

 های بازسازی نشده خیابان

 کمبود فرهنگسراها در برخی مناطق 

 های مختلف شهرتوزیع نامتوازن امکانات در قسمت

های به آموزش شهروندان جهت کاهش فاصله نپرداختن

 آمیزتبعیض

 شهر
 منفی

 

 )تاثیر نبود آب در  نشاط اجتماعی(  آبو بحران  مسئله

 هاآلودگی

 محوریترافیک و اتومبیل

/ کمبود مراکز ودرزاینده کناره به مردم تفریح بودن محدود

 تفریحی در شهر

 مهاجرپذیری 

 ی شهر با پذیرشفرهنگ و یاقتصادعدم تناسب میان منابع 

  مهاجران

های بندیتبعیض فضایی و فاصله طبقاتی در شهر )طبقه

 آمیز(تبعیض
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 مثبت

 شهر  تاریخیوجوه 

 های گردشگری شهرقابلیت

 رود داشتن زاینده

 

 نمونه شهر مطلوب .4
 لیدال و دکنن یم انتخاب را یشهر چه ،یزندگ یبرا یشهر انتخاب امکان صورت در شد دهیپرس کنندگان مشارکت از

 شور،ک شمال یشهرها ز،یتبر ش،یک اصفهان، بر عالوه شودیم مشاهده ریز جدول در که همانگونه. ستیچ آنها انتخاب

 نیب در ییکانادا یشهرها و آلمان بورگیفرا ا،یتالیا و یداخل یشهرها نیب در تهران یشمال یشهرها تالش، یروستاها

 است بوده کنندگان مشارکت و شهروندان نظر مد یخارج یشهرها

 . جلسه سوم7: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 های منحصر بفردزیبایی اصفهان

 برپایه تخصص و قانون اتخاذ تصمیمات کیش

 تبریز

 متعهد شهروندان

 غیرایرانی یک وجود بدون و فقیر بدونکار،  هایبچه بدون شهری

 نرخ پایین بیکاری

 خوب هوای و آب داشتن  کشور شهرهای شمال

 کوهستانی آرامش و سرسبزی  روستاهای تالش

 شمالی/ تهران شهرهای

 خوب  و هوای آب

 خوب امکانات

 ساکنین به رسیدگی

 در آن سکونت اکثر مسئولین

 مشکالت حل و گیریتصمیم در شهروندان بودن دخیل

 های منطقی و وجود قانون پایبندی به قانون ایتالیا

 آلمان فرایبورگ

  اصفهان با خواهرخواندگی پیوند

 زیاد با اصفهان هایشباهت

 بودن پیشرفته

 شهری در کانادا

 توجه قابل امکانات

 فرهنگی تساهل

 زندگی سبک انتخاب در آزادی

 مناسب شغل انتخاب فرصت

 مطبوع هوای و آب
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 مهاجرپذیری

 کمتر نژادی تبعیض

 سایر موارد

 

  هرهاش و مشکالت جمعیت عدم باور به وجود شهر مطلوب بدلیل رشد فزاینده

 پاکیزه هوای و آب شهر سالم با اهمیت

 پذیر و روانشهر دسترس

 سکوت و آرمش

 اس ام و سرطان مثل العالجصعب هایشهری با نرخ پایین بیماری

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 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 سوم7کنندگان. منطقه شرکت : شهر مطلوب از دیدگاه4جدول 

 گزاره بعد

کالبد و 

 خدمات شهر

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

 سازیمرتبه بلند جای به افقی مساکن واجد

  تکنولوژی کنار در فرهنگی تاریخی وجوه و قدیم بافت حافظ شهر

 (بیماری بدون و آلودگی بدون) سالم و پاک شهر

 جاری همیشه رود زاینده

 منظم و زیبا شهر

 مدیریت شهر

 (طبقاتی فاصله و تبعیض بدون شهر، در خدمات مناسب توزیع) محورعدالت شهر

  محلی شورای واجد

 فراوان تفریحی امکانات با پویا شهری

  شهروندمحور و محورآموزش محور،قانون دار،برنامه مدیریت واجد

 جرایم و اجتماعی هایآسیب فاقد و امنیت واجد

  دیگران حقوق متوجه  و مهربان گر،یاری متفکر، همدل، شهروندان واجد مردم شهر

 

 ندهیآ یبرا مطلوب شهر جلسه، نیا در کنندگانشرکت دگاهید از شود،یم مشاهده فوق جدول در که گونههمان

 بخش نیهم در. باشد منظم و بایز ،یجار شهیهم یرودندهیزا با «یطیمح و یکالبد» ابعاد نظر از که است یشهر اصفهان،

 دوچرخه) پاک یعموم نقل و حمل که است مطلوب یاصفهان شهروندان، نظر از «شهر امکانات و خدمات» نظر از و

 بافت از ابند،ی سطب یافق صورت به هاخانه ،یسازمرتبه بلند از یریجلوگ با باشد، شهر کل در گسترده و شرفتهیپ ،(محور

 یآلودگ زا بوده سالم و پاک تینها در و شود محافظت یتکنولوژ توسعه و رشد کنار در یفرهنگ یخیتار وجوه و میقد

 شود، عیتوز یطبقات فاصله و ضیتبع بدون عادالنه صورت به خدمات «شهر تیریمد» نظر از نیهمچن. باشد مبرا یماریب و
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 دار،برنامه ندهیآ اصفهان تیریمد نیهمچن. شود نیتأم میجرا و هابیآس نظر از شهروندان تیامن و جادیا یمحل یشورا

 همدل، آن شهروندان مطلوب اصفهان در کنندگان مشارکت نظر از. باشد شهروندمحور و محورآموزش محور،قانون

 .بود خواهد داریپا و رونق پر «یاقتصاد» نظر از و بوده گرانید حقوق متوجه و مهربان گر،یاری متفکر،

 

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

 شاخص اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاشاخص نیترمهم عنوان به را شاخص 9 کنندهشرکت

 تمشارک نظر از شاخص نیترمهم(« یطبقات فاصله و ضیتبع بدون شهر، در خدمات مناسب عیتوز) یمحور عدالت»

 :است ریز شرح به آرا تعداد اتییجز. است بوده کنندگان

 . جلسه سوم7های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 فاصله و تبعیض بدون شهر، در خدمات مناسب توزیع) محور عدالت شهر  .9

 (طبقاتی
99 

 1 جاری همیشه رود شهری با زاینده  .7

 کل در گسترده و پیشرفته ،(محور دوچرخه) پاک عمومی نقل و حمل با شهری  .9

 شهر
5 

 5 پایدار و پررونق اقتصاد با شهری  .4

 4  شهروندمحور و محورآموزش محور،قانون دار،برنامه مدیریت شهری واجد  .5

 4  تکنولوژی کنار در فرهنگی تاریخی وجوه و قدیم بافت حافظ شهر  .2

 9  محلی شورای شهری واجد  .1

 9  جرایم و اجتماعی هایآسیب فاقد و امنیت شهری واجد  .3

 9 فراوان تفریحی امکانات با پویا شهری  .1

 9 (بیماری بدون و آلودگی بدون) سالم و پاک شهر  .91

 7 سازیمرتبه بلند جای به افقی مساکن شهری واجد  .99

 9 منظم و زیبا شهری  .97

 حقوق متوجه  و مهربان گر،یاری متفکر، همدل، شهروندان شهری واجد  .99

 دیگران
1 

 

 



 

 9   ومس، جلسه 7طقه من  

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 یدرپیپ و داشته( 1 منطقه) خود یزندگ محل منطقه مسائل طرح یبرا یادیز لیتما کنندگاننامثبت و کنندگانشرکت

 یادیز لیتما و دانندیم دارمسئله اریبس را خود منطقه یشهردار 1 منطقه ساکنان مجموع در. گشتندیبازم منطقه مسائل به

 . شود فصل و حل و گرفته قرار توجه مورد یشهر تیریمد یسو از که دارند

 بحث در اعضا همه مشارکت یبرا صوت ارائه امکان ای و یحضور صورت به یجلسات نیچن ادامه به لیتما •

 یجلسات نیچن شتریب یبازده یبرا نیمسئول حضور با منطقه و محله مشکالت طرح امکان به لیتما •


