
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 سوم جلسه ،3 منطقه

 

 

 1399 بهشتیارد 8: خیتار

 19:30 – 17:00: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 1399تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 1399 بهشتیارد 8: خیتار

 19:30-17:00: یبرگزار زمان

  نفر 22: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 9 و خانم 7) نفر 16: کنندگانشرکت تعداد

 یباقر سهینف: 1لگریتسه

 صائب بهزاد: 2لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 جامع برنامه تیسا در نامثبت قیطر از کنندهشرکت افراد. داشتند حضور آقا نفر 9 و خانم نفر 7 برگزارشده، جلسه در

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

. جلسه سوم3: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول   

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 کارشناس تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی 32 یلدا صالحی 1

های آگهی و تبلیغات، مدیر نایب رئیس اتحادیه کانون دکترای بازاریابی  حمیده عطافر 2

 مسئول کانون شناسا

 کارشناس امالک _ _ سید محسن حسینی 3

 _ کارشناسی ارشد 38 ربرت شمیان 4

 _ دیپلم 48 طاهره ترابی 5

 _ کارشناسی ارشد 62 محمدرضا غروی 6

 _ _ _ بهادر جعفری 7

 _ ارشد معماریکارشناسی 31 بهاره میرزایی 8

 _ کارشناسی شهرسازی 22 زهرا ظهیری  9

 پزشک دکترا 30 علیرضا لطیفی 10

 _ کارشناسی 43 علیرضا نیک نفس 11

 _ کارشناسی 35 منصوره قربانی 12

 _ دکترا 30 مجید اوقانیان 13

 _ _ _ اکرم زمانی 14

 _ دیپلم 19 معین خلیلیان 15

 _ کاردانی 32 مجتبی احمدی 16

 



 

5   دوم، جلسه 3طقه من    

 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

 . جلسه سوم3منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 کالبدی

 مثبت

 

 پاکیزگی شهر

 برخورداری از بافت تاریخی گسترده

 فضای شهری متنوع و زیبایی شهر

 منفی

های یک شهر مدرن )مراکز تفریحی، پیر بودن به معنی عدم برخورداری کافی از ویژگی

 برندسازی و ...(

 ها(های حمل و نقل )باالخص عرض خیابانزیرساختضعف در 

 هایی با اثرات نامطلوب بر شهر )مانند گذر اقانجفی(پروژه

 فرسودگی شهری

 آلودگی صوتی و بصری

 ضعف در حمل و نقل عمومی )محدود بودن مسیرهای مترو( منفی خدماتی

 منفی محیط زیستی
 محیطیمعضالت زیست

 ویژه ناشی از صنایعآلودگی هوا به 

اجتماعی، فرهنگی 

 و اقتصادی

 مثبت

 برخورداری از پتانسیل رشد اجتماعی و اقتصادی باال

 های فرهنگی و تاریخی بسیاربرخورداری از پتانسیل

 های فرهنگی، تاریخی، صنعتی و ...پیر بودن شهر به معنی با تجربه بودن در زمینه

 تاریخی و مذهبی بودن

 برخورداری از پتانسیل گردشگری

 های گردشگریبرداری مناسب از پتانسیلعدم بهره منفی

 منفی مدیریت

کوتاه مدت ) تیریمدضعف در نامناسب و  نیسرزم شیآما ،یو بدون هدف گذار هیرویرشد ب

 (ناتوان

 ضعف در مدیریت شهری

 

 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
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 . جلسه سوم3: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 یعال ستیز طیپررونق، مح یکسب و کارها ،یاز دموکراس یبیترک سئیژنو در سو

 _ کشور چک 

 به دلیل شرایط اشتغال مناسب اصفهان 

 توریستی بودن

 سطح فرهنگ عمومی باالی شهروندان

 شهر دوستدار علم و هنر

 بافت تاریخی و پتانسیل گردشگری

 وجود پتانسیل برای پیشرفت

 بودن، برخورداری از طبیعتبه دلیل چهار فصل 

 به دلیل برخورداری از نظم و آرامش شهرهای آلمان

 به دلیل قوانین بازتر مناطق آزاد تجاری مانند کیش یا اروند

 _ شهرهای کانادا

 سازگار بودن با نیازهای زندگی امروزی، سرآمد بودن در شهرهای سبز اروپا فرایبورگ

 فرهنگی بودنبه دلیل آرامش و  ونیز  

 به دلیل آرامش و فرهنگی بودن شیراز

 _ آمستردام 

 های تفریحی و گردشگریبه دلیل زنده بودن و برخورداری از مکان پاریس 

 های تفریحی و گردشگریبه دلیل زنده بودن و برخورداری از مکان لندن

 

 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

 . جلسه سوم3کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

اجتماعی و 

 فرهنگی

 عادات فرهنگی نامناسب خودو پذیرای تغییر در  ریانتقادپذشهری با مردم متسامح، نوع دوست، 

 ها، مذاهب و پذیرای سبک زندگی متفاوت شهروندانمتفاوت اقوام، اقلیت مند از فرهنگشهری بهره

 شهری امن و دارای امنیت

 ی کمرنگاختالف طبقاتشهری به دور از تبعیض و با 

 پیوند با اقتضائات مدرن امروزمند از میراث، تجارب و دانش مفاخر گذشته خود در شهری بهره



 

7   دوم، جلسه 3طقه من    

 گرانگر به جای گذشتهشهری آینده

 مدیریتی
 شهری با مدیران بومی، خبره و متعهد

 گرا و به دور از تفکرات سنتی شهری با مدیریت جوان

 خدماتی

، ساخت خطوط مترو شیافزاشهری دارای حمل و نقل عمومی بهتر و مشکالت ترافیکی کمتر )

مراکز خدماتی پر ترافیک  سواری، جانمایی مناسبهای بیشتر، تعدد پارکینگ، ترویج دوچرخهبزرگراه

 ( ها ...مثل پایانه

 بیشتر یو گردشگر یحیتفر اماکنتر و پرشورتر به دلیل برخورداری از شهری شاداب

 اقتصادی

 شهری با فضای کسب و کار خالقانه، تخصصگرا و تکثرگرا

 با اقتصاد پویاتر و مشکالت اقتصادی کمتر )به ویژه در حوزه اشتغال(شهری 

 شهری گردشگری

 یگاهدفروای و بین المللی )از طریق تبدیل شدن به قطب پزشکی، ساخت شهری با قدرت نفوذ منطقه

 و ..( یالمللنیو ب یامنطقه یپروازها با شرفتهیمجهز و پ

 کالبدی

، به دور از ساخت و سازهای غیراصولی در این شدن معابر تنگ برطرفوده )شهری با ساماندهی بافت فرس

 ...( های تاریخی آن وبافت، استفاده از ظرفیت

 شهری مناسب برای زیست افراد دارای معلولیت 

 دائمیرود  ندهیزاشهری با 

 

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

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

 رانیمد با یشهر» شاخص دو با دوم تیاولو. دارد را تیاولو نیشتریب یرأ 7 کسب با «یسنت تفکرات از دور به و گراجوان

 ساخت مترو، خطوط شیافزا) کمتر یکیتراف مشکالت و بهتر یعموم ونقل حمل یدارا یشهر» و «متعهد و خبره ،یبوم

(« ...  هاانهیپا مثل کیتراف پر یخدمات مراکز مناسب ییجانما ،یسواردوچرخه جیترو نگ،یپارک تعدد شتر،یب یهابزرگراه

 ریز قرار از آرا تعداد و هاتیاولو نیا اتییجز. است «یدائم رود ندهیزا با یشهر»  زین سوم تیاولو. است شده مشخص

 :است

 . جلسه سوم3های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 7 گرا و به دور از تفکرات سنتی شهری با مدیریت جوان .1

 5 شهری با مدیران بومی، خبره و متعهد .2

3. 

، ساخت خطوط مترو شیافزاشهری دارای حمل ونقل عمومی بهتر و مشکالت ترافیکی کمتر )

خدماتی پر مراکز  سواری، جانمایی مناسبهای بیشتر، تعدد پارکینگ، ترویج دوچرخهبزرگراه

 ( ها ...ترافیک مثل پایانه

5 
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 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 داده شنهادیپ اعضا از نفر دو توسط نیهمچن. شد مطرح یجلسات نیچن در ییگویکل و نبودن یتخصص بر یمبن یینظرها

 از تا شود لیتشک گوناگون یهارشته در متخصص افراد از متشکل و یتخصص یهاکارگروه شکل به جلسات که شد

 .شود یریجلوگ یرتخصصیغ نظرات ابراز و ییگویکل

 4 دائمیرود  ندهیزاشهری با  .4

 3 بیشتر یو گردشگر یحیتفر اماکنتر و پرشورتر به دلیل برخورداری از شهری شاداب .5

6. 
، به دور از ساخت و سازهای غیراصولی شدن معابر تنگ برطرفشهری با ساماندهی بافت فرسوده )

 ...( های تاریخی آن واستفاده از ظرفیتدر این بافت، 
3 

 2 و پذیرای تغییر در عادات فرهنگی نامناسب خود ریانتقادپذشهری با مردم متسامح، نوع دوست،  .7

 2 شهری با فضای کسب و کار خالقانه، تخصصگرا و تکثرگرا .8

 2 شهری گردشگری  .9

 2 شهری امن و دارای امنیت .10

 1 ی کمرنگاختالف طبقاتشهری به دور از تبعیض و با  .11

12. 
 یگاهدفروای و بین المللی )از طریق تبدیل شدن به قطب پزشکی، ساخت شهری با قدرت نفوذ منطقه

 و ..( یالمللنیو ب یامنطقه یپروازها با شرفتهیمجهز و پ
1 

 1 ها، مذاهب و پذیرای سبک زندگی متفاوت شهرونداناقلیتمتفاوت اقوام،  مند از فرهنگشهری بهره .13

 0 گرانگر به جای گذشتهشهری آینده .14

 0 شهری مناسب برای زیست افراد دارای معلولیت  .15

 0 مند از میراث، تجارب و دانش مفاخرگذشته خود در پیوند با اقتضائات مدرن امروز شهری بهره .16

 0 شهری با اقتصاد پویاتر و مشکالت اقتصادی کمتر )به ویژه در حوزه اشتغال( .17


