
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 سوم جلسه ،12 منطقه 

 

 

 

 1399 ماه بهشتیارد 5: خیتار

 19:10 -17: 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 ماه بهشتیارد 5: خیتار

 19:10 -17: یبرگزار زمان

 نفر 26: شدگاندعوت تعداد

 (خانم 5 و آقا 13) نفر 18: کنندگانشرکت تعداد

 یجالل نایم: 1 لگریتسه

 یمیکر میمر: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 به افراد نیا مشخصات. بود جلسه نیمدعو با یقبل ییآشنا دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 13 و خانم 5 جلسه نیا در

 :است ریز شرح

. جلسه سوم12: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول   

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 نوجوان و کودک تخصصی مرجع عامل مدیر لیسانس حسابداری 32 اصغر خوانساری 1

 - دکتری 39 روح اهلل احمدی 2

 - لیسانس 50 ابوالفضل زهری 3

 اصفهان شهرداری فاوا سازمان توسعه و تحقیق مسئول لیسانسفوق  43 ابراهیم خلیلیان 4

 - لیسانس 30 آقای جهانگیری 5

 - شناسیدانشجو جامعه 22 خشایار اسماعیلی 6

 - افزار لیسانس نرم 38 پورمحمد دلیران 7

 - ابتدایی 50 محسن ذوالفقاری 8

 - دانشجو معماری 21 الهه عباسی 9

 - فوق لیسانس فیزیک اتمی 32 عباس عبداللهی 10

 - لیسانس 31 رسول قاسمی 11

 - کاردانی 40 محمود صادقی 12

 - فوق لیسانس علوم قرآنی 33 طاهره شکری 13

 - دکتری 45 آقای زارع 14

 - دانشجو 22 پریسا زارعان 15

 - لیسانس 26 سمیرا ذوالفقاری 16

 - دیپلم 46 مرجان زریباف 17

 - لیسانس 42 پورهدایتصادق  18

 



 

 5   سوم، جلسه 12طقه 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 سوم. 12های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 رودباستانی فراوان و زاینده گردشگری با توجه به آثار باالی پتانسیل مثبت کالبد و خدمات شهری

 صنعتی )قطب صنعتی( های وجود ظرفیت

 فرهنگ و هنر از بزرگی گستره

 رودزاینده

 فصل چهار هوای و آب

  معماری هایجنبه در بیشتر شهر عمومی فضای در هنر کاربرد

 در مرکز ایران قرارگیری

 زنده و فعال شهر

  و کار ایجاد کسب پتانسیل

 سرسبزی

  پرترافیک و شلوغ منفی

 های صنعتی در اطراف شهرآلودگی به دلیل وجود شهرک

 نقل بین المللی ضعیف(های جذب گردشگر در عین وجود جاذبه )حمل و نبود زیرساخت

 حمل و نقل عمومی نامناسب ) از لحاظ کمیت و کیفیت(

 دسترسی نامطلوب به مرکز شهر به دلیل تمرکز، ترافیک و تراکم باال

 اصفهان شهری مدیریت نبودن مندنظام منفی مدیریت شهری

 فراهم نبودن امکان دسترسی متناسب به خدمات در مناطق مختلف شهر

 شهر اصفهان کالن مشکالت درمورد جامع برنامه یک نبود

 باستانی آثار به توجه عدم

 از شهر برداریبهره و تراکم برای کنترل ریزیعدم برنامه

 جدید بافت در فرهنگی و باستانی آثار در برخورد بالتکلیفی

 ناپایدار توسعه

 ضعف در تبلیغات حوزه گردشگری

 افسارگسیخته به شهر مهاجرت

 دیگر کشورهای حتی و شهرها با کم تعامل

 دو بخشی نمودن شهر )جدایی بافت قدیم با جدید، شمال با جنوب(

 داشتنیدوست و نواز مردمان مهمان مثبت شهروندان
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 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 سوم12: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 
 دلبستگی به شهر

 دلباز و دست و دوستمهمانوجود مردم 

 هاخیابان و شهر تمیزی

 کار و آل در کسبایده

 فصل 4 هوای و آب

 هااصفهانی اصیل و غنی فرهنگ

 معماری و تاریخی سابقه

 قدرت خرید باال

 خارجی و داخلی گردشگر و توریسم جذب زمینه در گسترده امکانات

 آمستردام در هلندشهرهای اروپایی مانند 

 
 طبیعی منابع و طبیعت با کار کسب و صنعتی هایتلفیق و آشتی ارزش

 طبیعت و انسان سازگاری

 وجود شهرهای هوشمند و الکترونیک

  وجود مدنیت  وین

 امنیت اقتصادی، فرهنگی، روانی و اخالقی

 خلوتی و شهری نظم کیش

 امور همه بودن در قانونمند شهرهای آلمان

 رم

 
 اروپا قدیم دوران از باستانی وجود آثار

  شهر زیبایی

 نقلو حمل وجود امکانات

  های اشتغالوجود فرصت

 وجود صنعت

  شغلی زیاد هایفرصت ملبورن

 شهری مناسب ساختار

 اقشار تمام برای مناسب دسترسی و طراحی

  باال امنیت

 مطلوب اجتماعی خدمات

 



 

 7   سوم، جلسه 12طقه من  

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 و کالبد شهر، تیریمد شهر، مردم بعد 3 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

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

 . جلسه سوم12کنندگان. منطقه شرکت: شهر مطلوب از دیدگاه 4جدول 

 گزاره بعد

کالبد و خدمات 

 شهری

 مکفی  اجتماع مورد فرهنگی فضاهای و شهری با سینماها

 میراث و تاریخی مذهبی، فرهنگی، طبیعی، غذایی، سالمت، یافته )گردشگریشهر گردشگری توسعه

  خارجی و داخلی توریست جذب و فرهنگی(

 افزایش هوشمند، برخط هایسامانه از استفاده با ترافیک کنترل مانند) هوشمند هایتکنولوژی به شهر مجهز

 و هادوربین از استفاده ها،زمینه همه در اینترنتی رایگان آموزش افزایش ،IT شبکه و اینترنت سرعت

 ( جرایم کنترل هایتکنولوژی

 عمومی مکفی هایشهری با پارکینگ

 شهر مناطق تمام در باکیفیت عمومی نقل و حمل ناوگانشهری با 

 تفریحی و فضاهای سبز مکفی هایمکان ها،شهری با تفرجگاه

  جاری رود همیشهزاینده و شدهمدیریت آب شهری با منابع

 شهر تمیز و بدون آلودگی

 جهانی سطح در پزشکی و اجتماعی بهداشت شهری با استانداردهای

 عابر پیاده )همراه با زیرسازی با کیفیت( سطحغیرهم هایو گذرگاه روهاپیادهشهر 

  دوچرخه یافتهتوسعه شهر مسیرهای

 جهانی استانداردهای سطح در مسافربری هایترمینال و هافرودگاه ها،رستوران ها،شهری با هتل

 (هاآن گیریلکه معابر و آسفالت روکش مانند) شدهسازیبهینه مرور و عبور هایراه و شهر مسیرها

شیوه مدیریت 

 شهر

 خانگی، کشاورزی پسماندهای و مدیریت آوری جمع مانند)شهروندی  فرهنگ شهری با محوریت آموزش

 (عمومی نقلیه وسایل از استفاده و صنعتی، فرهنگ

 هازیرساخت هزینه کاهش منظور به شهر در جمعیتی تراکم شهری با افزایش

 شهر، شاهین شهرهای کنار در اصفهان شهر) ریزی برای اصفهانشهری در برنامه خوشه شهری با محوریت

 ( اطراف شهرهای سایر و شهر خمینی آباد، نجف

 اصفهان مذهبی هایویژگی شهر حافظ

  فرسوده شهر بدون بافت

  صنعتی هایوشهرک واحدها ساماندهی و شهری با مدیریت

 به صنعتی مراکز و انبارها و هاتعمیرگاه انتقال چون اقداماتی انجام با) مزاحم مشاغل شهری با ساماندهی

 (مسکونی بافت از خارج

  گیری از آن در منازلو بهره پایدار هایشهر انرژی

 تمامی برای یکسان ریزیبرنامه از پرهیز و منطقه هر فردمنحصربه هایپتانسیل به شهری با محوریت توجه

  شهری مناطق
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 . جلسه سوم12کنندگان. منطقه شرکت: شهر مطلوب از دیدگاه 4جدول 

 گزاره بعد

 اسالمی و ایرانی معماری هنر و اصفهان تاریخی بافت با هماهنگ سازهای و شهری با ساخت

 صحیح مدیریت چون اقداماتی انجام با) اصفهان به مهاجرت تالش جهت کنترل و نشینیشهر بدون حاشیه

 ...( و همجوار شهرهای در صنایع و وکارکسب توسعه مهر، مسکن هایپروژه

  شهری امور در نگرگذشته ریزیبرنامه جای به محورآینده ریزیشهر برنامه

  جهان و ایران در موفق شهرهای از برداری کپی نه و گرفتن شهری با محوریت الگو

  هاسازمان ایجزیره و موازی اقدامات از پرهیز و یکپارچه شهری با مدیریت

 شهری امور انجام در پیشکسوتان و علمی نخبگان از گیرشهر بهره

 در نهادمردم هایسازمان مهم نقش به توجه و شهری امور در مردمی محور با جلب مشارکتشهر مشارکت

  زمینه این

 شهری هایسازمان مدبر در و بومی متعهد، مومن، شغل، با مرتبط تجربه دارای قدرتمند، مدیران شهری با

  تحصیالتشان با متناسب جوانان برای شغلی هایفرصت شهر

 هاسازمان در بازیو رانت رانت شهر بدون

  پایدار زیستی با محوریت توسعه محیط و اقتصادی اجتماعی، متوازن شهری با توسعه

 تمامی در امکانات و خدمات برابر توزیع و محروم مناطق زدایی ازمحور همراه با محرومیتشهر عدالت

  شهر مناطق

 نوپا کارهای و کسب رونق و قدیمی بازارهای شهر احیای متعادل

 

 گیری نتیجه رأی .6
 3 کنندهمشارکت هر. شد ارسال هاآن یبرا کنندگانمشارکت یدهیرا یبرا نیآنال یگفتگو از مستخرج یهاگزاره

 یشغل فرصت جادیا» یهاگزاره اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاگزاره نیترمهم عنوان به را گزاره

 ،ییغذا سالمت، یگردشگر مختلف ابعاد در افتهیتوسعه یگردشگر» و «التشانیتحص با متناسب اصفهان در جوانان یبرا

 ییابتدا یهاتیاولو جمله از «یخارج و یداخل ستیتور جذب و یفرهنگ راثیم و یخیتار ،یمذهب ،یفرهنگ ،یعیطب

 .شودیم مشاهده ریز جدول در آراء تعداد اتیجزئ. است بوده مطلوب یاصفهان به دنیرس یبرا کنندگانمشارکت

 . جلسه سوم12های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 اصفهان مطلوب

 گزاره ردیف

 
 تعداد آرا

 5 تحصیالتشان با متناسب جوانان برای شغلی هایفرصت شهر .1

 میراث و تاریخی مذهبی، فرهنگی، طبیعی، غذایی، سالمت، )گردشگری یافتهشهر گردشگری توسعه .2

 خارجی و داخلی توریست جذب و فرهنگی(
5 

 نهادمردم هایسازمان مهم نقش به توجه و شهری امور در مردمی محور با جلب مشارکتشهر مشارکت .3

 زمینه این در
4 
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 . جلسه سوم12های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 اصفهان مطلوب

 گزاره ردیف

 
 تعداد آرا

 4 شهری هایسازمان مدبر در و بومی متعهد، مومن، شغل، با مرتبط تجربه دارای قدرتمند، مدیران شهری با .4

 تمامی در امکانات و خدمات برابر توزیع و محروم مناطق زدایی ازمحور همراه با محرومیتشهر عدالت .5

 شهر مناطق
4 

 3 هاسازمان در بازیو رانت رانت بدونشهر  .6

 هوشمند، برخط هایسامانه از استفاده با ترافیک کنترل مانند) هوشمند هایتکنولوژی به شهر مجهز .7

 از استفاده ها،زمینه همه در اینترنتی رایگان آموزش افزایش ،IT شبکه و اینترنت سرعت افزایش

 جرایم کنترل هایتکنولوژی و هادوربین

3 

 2 تفریحی و فضاهای سبز مکفی هایمکان ها،شهری با تفرجگاه .8

 2 نوپا کارهای و کسب رونق و قدیمی بازارهای شهر احیای متعادل .9

 1 هاسازمان ایجزیره و موازی اقدامات از پرهیز و شهری یکپارچه شهری با مدیریت .10

 1 شهری امور انجام در پیشکسوتان و علمی نخبگان از گیرشهر بهره .11

 1 شهر مناطق تمام در باکیفیت عمومی نقل و حمل شهری با ناوگان .12

 1 پایدار زیستی با محوریت توسعه محیط و اقتصادی اجتماعی، متوازن شهری با توسعه .13

 1  بودن جاری رود همیشهزاینده و شدهمدیریت آب شهری با منابع .14

 مدیریت چون اقداماتی انجام با) اصفهان به مهاجرت تالش جهت کنترل و نشینیبدون حاشیهشهر  .15

 ...(و همجوار شهرهای در صنایع و وکارکسب توسعه مهر، مسکن هایپروژه صحیح
1 

 1 جهانی سطح در پزشکی و اجتماعی بهداشت شهری با استانداردهای .16

 1 جهانی استانداردهای سطح در مسافربری هایترمینال و هافرودگاه ها،رستوران ها،شهری با هتل .17

 به صنعتی مراکز و انبارها و هاتعمیرگاه انتقال چون اقداماتی انجام با) مزاحم مشاغل شهری با ساماندهی .18

 (مسکونی بافت از خارج
1 

 1 اصفهان مذهبی هایویژگی شهر حافظ .19

 0 مکفی اجتماع مورد فرهنگی فضاهای و سینماهاشهری با  .20

 0 عمومی مکفی هایشهری با پارکینگ .21

 0 شهر تمیز و بدون آلودگی .22

 0 اسالمی و ایرانی معماری هنر و اصفهان تاریخی بافت با هماهنگ سازهای و شهری با ساخت .23

 0 شهری امور در نگرگذشته ریزیبرنامه جای به محورآینده ریزیشهر برنامه .24

 0 جهان و ایران در موفق شهرهای از برداری کپی نه و گرفتن شهری با محوریت الگو .25

 0 عابر پیاده همراه با زیرسازی با کیفیت سطحغیرهم هایوگذرگاه روهاشهر پیاده .26

 0 دوچرخه یافتهتوسعه شهر مسیرهای .27

 0 گیری از آن در منازلو بهره پایدار هایانرژیشهر  .28
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 . جلسه سوم12های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 اصفهان مطلوب

 گزاره ردیف

 
 تعداد آرا

 تمامی برای یکسان ریزیبرنامه از پرهیز و منطقه هر فردمنحصربه هایپتانسیل به شهری با محوریت توجه .29

 شهری مناطق
0 

 0 (هاآن گیریلکه معابر و آسفالت روکش مانند) شدهسازیبهینه مرور و عبور هایراه و شهر مسیرها .30

خانگی،  پسماندهای و مدیریت آوری جمع مانند)شهروندی  فرهنگ شهری با محوریت آموزش .31

 (عمومی نقلیه وسایل از استفاده و صنعتی، فرهنگ کشاورزی
0 

 0 هازیرساخت هزینه کاهش منظور به شهر در جمعیتی تراکم شهری با افزایش .32

 شاهین شهرهای کنار در اصفهان شهر) ریزی برای اصفهانبرنامهشهری در  خوشه شهری با محوریت .33

 (اطراف شهرهای سایر و شهر خمینی آباد، نجف شهر،
0 

 0 فرسوده شهر بدون بافت .34

 

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 دئویو صورت به ییگردهما امکان یمجاز یفضا در جلسات نیا شدن برگزار بهتر یبرا کنندگانمشارکت شنهادیپ

 .کنند منتقل را خود نظرات بتوانند بهتر و شتریب تا بود کنفرانس


