
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 سوم جلسه ،6 منطقه

 

 

 

 

 1399 بهشتیارد 8: خیتار

 17-18:30: 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 بهشتیارد 8: خیتار

 17-18:30: یبرگزار زمان

 نفر 18: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 10 و خانم 7) نفر 17: کنندگانشرکت تعداد

 یناج زهرا:  1 لگریتسه

 یقاسم الهام: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 نیا مشخصات. بود اصفهان یشهردار 6 منطقه در سکونت دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 10 و خانم 7 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد

 . جلسه سوم6: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 دار خانه کارشناسی  28 حسین شهبازی 1

 کارمند  کارشناسی  36 مهدی تاج سعید 2

 کارمند  دیپلمفوق 40 مجتبی کریمیان 3

 مددکار  کارشناسی ارشد - فرحناز رجالی 4

 کارمند  دکترای تخصصی  46 مجید سالمت 5

 کار بی فوق دیپلم  39 علی محمد رجایی 6

 کارمند  کارشناسی  38 احمدی سهیال 7

 - - - مصطفی جهان تیغ 8

 آزاد  کارشناسی  32 نسیم مسیبی 9

 خبرنگار و فعال مدنی کارشناسی 23 احمد رضا کریمیان 10

 کارمند  کارشناسی  54 هادی صبا 11

 بازنشسته  کارشناسی  60 امیرپارسا سبحانی 12

 زیستدانشجو، فعال محیط دانشجو 19 کوثر حسنی 13

 دانشجو  دانشجو 21 هادی کالنی 14

 کارمند  کارشناسی ارشد - ریحانه اوقانیان  15

 دار خانه کارشناسی 36 نگار سفاری 16

 کارمند   کارشناسی  40 حسین شهبازی 17
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 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 سوم6منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 منفی مردم شهر
عدم رشد فرهنگ توده مردم به نسبت موقعیت تاریخی و غنای 

 فرهنگی شهر

مدیریت و 

 اقتصاد شهر

 

 مثبت

 دامپروری، اقتصاد پویا در حوزه کشاورزی شامل زراعت،

  ماهی و عسل زنبور پرورش

 صنایع آهن،ذوب کارخانه اقتصاد پویا در حوزه صنعت با وجود

 صنایع اصفهان، اکریلپلی کارخانه اصفهان، مبارکه فوالد

 و پالستیکی هایفرآورده و غذایی مواد صنایع نظامی،

 ریسندگی و بافندگی هایکارخانه

 منفی

 امکانات رفاهی آمیزتبعیض توزیع

 گردشگری و زاییاشتغال در تاریخی آثار نقش اهمیت ندادن به

 المللیبینملی و 

 شهر بودنعواقب صنعتی

 ثمربی درختان وجود انبوه

عدم توانایی مدیریت شهری در اضافه کردن بناهای جدید به 

 شهر

 تاریخی بناهای از عدم حفاظت و نگهداری مناسب

 فرسوده ناوگان وجود شهر بعلت در مختلف هایآلودگی وجود

 عمومی و صنایع نقل و حمل

 شهر در ظرفیت با و الیق افراد به نکردن توجه

 هاجاده و هانامناسب راه کیفیت

  کمبود مسیرهای دوچرخه

  اصفهان شمال زیبا نبودن ورودی

  تحقق نیافتن ایده دوچرخه مداری در اصفهان

 رودزاینده مسئله

دوراندیشی های دولتی با یکدیگر و عدم عدم هماهنگی ارگان

 آنها
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 شهر
 مثبت

 

 دستی صنایع جهانی برند

 درختکاری، ساختار رود،زاینده بصری با وجود زیبایی

  تمیزی

  موقعیت تمدنی و فرهنگی قدمت

 تاریخی زیبا دارای اماکن و باستانی

 قوی معماری

 فصل بودن چهار

 هویتمند در ابعاد تاریخی و اجتماعی

 و گنبدها تاریخی، هایپل قدیمی، معماری: واجد وجهه هنری

 ... و و هنرهای دستی صنایع تاریخی، هایخانه و مساجد

 شهر بودن موزه

 پیشرو بودن 

نامدار بودن شهر: برازنده داشتن نام نصف جهان و شهر 

 ایگنبدهای فیروزه

  المللیوجهه بین

  در سطح ملی گردشگری قطب

 

 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 سوم6: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر انتخابیشهر 

 اصفهان

 تمیزی و زیبایی

 عاطفی وابستگی و تعلق

 شهر فرهنگ

 شهر طبیعت

 سالمت و بهداشت امکانات

 عمومی و نقلحمل  خدمات

 شهری ایمنی

 آموزشی مراکز

 تفریحی مراکز

 شهری محیط
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 زندگی مخارج و اشتغال

 جمعی انسجام

 شهروندی فرهنگ

 پذیرمسئولیت شهروندان و مسئولین متعهد و

 شهروندان روی بر گذاریسرمایه عیارتمام شهر یک

 اول سوال در شدهبیان مثبت نکات سایر

 - شیراز

 شهروندان صمیمیت و خوش روی همدان

 آب و هوای مناسب گیالن استان افتاده دور روستاهای

 بارسلونا اسپانیا
 العادهفوق تمیزی

 اصفهان شهر با آن قدیمی بخش زیاد بسیار شباهت

 شهری در سوئیس یا هلند

 و فضاهای شهری معماری در حضور هنر

 نوازندگی اجرای بودن آزاد

 نقاشی

 هادغدغه از بودن فارغ علت به مردم شادابی

 همگانی هایورزش اجرای

 کانادا ونکوور یا اتریش وین

 

 شهری هایزیرساخت

 فرهنگی آموزشی و سیستم

 اقتصاد

 مردم فکری در دغدغه نبود

 درمانی خدمات

 مردم باالی فرهنگ

 صفر به نزدیک جنایت و جرم آمار

 زیست محیط و هوا بودن پاک

 زندگی کیفیت

 شهری نقل و حمل

 نورپردازی

 مسکن وضعیت

 بسیار هایجنگل داشتن استکهلم شهر

 یک شهر
 مردم روانی تامین بهداشت

 رفاهی و تفریحی امکانات سالم، آب تمیز، هوای داشتن

 خلوت و کوچک ده یک یک روستا
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 هوا و آب خوش

 صوتی آلودگی و هوا آلودگی نبود

 

 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 سوم6کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

کالبد و 

 خدمات شهر

 جاری همیشه رودشهری با زاینده

 شاداب و سرسبز شهری

 (بیماری بدون و آلودگی بدون) سالم و پاک شهری

 زیست محیط و طبیعت داردوست شهر

 مدیریت شهر

 جهانی برتر شهرهای تراز در باال رسانیخدمات و زندگی کیفیت با شهری

 (محلی تفریحات ایجاد /محله بزرگان و نظرنخبگان شهر با مدیریت) محورشهر محله

 (محور دوچرخه) پاک و مناسب نقلی و حمل هایزیرساخت با شهری

 روان سریع، پاک، دسترس، در عمومی نقل و حمل با شهری

 کنندهتکریم و ساالرشایسته مدار،قانون شفاف، یکپارچه، شهری مدیریت با شهری

 شهروندان

 هوشمند شهری

 پویا اقتصادی با شهری

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

 (طبقاتی و جنسی

 جرایم و اجتماعی هایآسیب فاقد و امنیت با شهری

 گردشگرپذیر شهری

 هایمجسمه دیواری، نقاشی نورپردازی،) شهری هنر وجوه و کالبد نظر از زیبا شهری

 ...( شهری،

 بومی ناب و اصیل هنرهای رونق و تاریخی آثار حافظ شهری

 جو صرفه سالم، آرام، مسئول، شهروندانی با شهری فرهنگی مردم شهر

 

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

 یآلودگ بدون) سالم و پاک یشهر شاداب، و سرسبز یشهر ،یجار شهیهم رود ندهیزا یدارا «یطیمح و یکالبد وجوه» نظر

 یشهر کننده فراهم شهر نیا در یشهر تیریمد بعالوه. باشد ستیز طیمح و عتیطب داردوست یشهر و( یماریب بدون و
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 بزرگان و نظرنخبگان شهربا تیریمد) محور محله شهر ،یجهان برتر یشهرها تراز در باال یرسان خدمات و یزندگ تیفیک با

 و حمل با یشهر ،(محور دوچرخه) پاک و مناسب ینقل و حمل یهارساختیز با یشهر ،(یمحل حاتیتفر جادیا /محله

 میتکر و ساالر ستهیشا مدار،قانون شفاف، کپارچه،ی یشهر تیریمد با یشهر روان، ع،یسر پاک، دسترس، در یعموم نقل

 اقشار همه به دهنده خدمات) محور عدالت و شمول همه یشهر ا،یپو یاقتصاد با یشهر هوشمند، یشهر شهروندان، کننده

 یشهر ر،یگردشگرپذ یشهر م،یجرا و یاجتماع یهابیآس فاقد و تیامن با یشهر ،(یطبقات و یجنس ،یسن یهاگروه و

 و یخیتار آثار حافظ یشهر ،...( ،یشهر یهامجسمه ،یوارید ینقاش ،ینورپرداز) یشهر هنر وجوه و کالبد نظر از بایز

 یشهروندان آن مردم که است مطلوب یاصفهان کنندگان مشارکت نظر از تینها در. باشد یبوم ناب و لیاص یهنرها رونق

 .باشند جو صرفه سالم، آرام، مسئول،

 

 گیری نتیجه رأی .6
 هر. شد 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 3 کنندهشرکت

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

 جلسه سوم. 6های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 7 جاری همیشه رودشهری با زاینده  .1

 3 (بیماری بدون و آلودگی بدون) سالم و پاک شهری  .2

 3 جهانی برتر شهرهای تراز در باال رسانی خدمات و زندگی کیفیت با شهری  .3

 3 زیست محیط و طبیعت داردوست شهر  .4

 3 روان سریع، پاک، دسترس، در عمومی نقل و حمل با شهری  .5

 3 هوشمند شهری  .6

 3 جرایم و اجتماعی هایآسیب فاقد و امنیت با شهری  .7

 3 بومی ناب و اصیل هنرهای رونق و تاریخی آثار حافظ شهری  .8

 تفریحات ایجاد /محله بزرگان و نظرنخبگان شهربا مدیریت) محورشهری محله  .9

 (محلی
2 

 2 (محور دوچرخه) پاک و مناسب نقلی و حمل هایزیرساخت با شهری  .10

 تکریم و ساالر شایسته مدار،قانون شفاف، یکپارچه، شهری مدیریت با شهری  .11

 شهروندان کننده
2 

 هایگروه و اقشار همه به دهندهخدمات) محور عدالت و شمولهمه شهری  .12

 (طبقاتی و جنسی سنی،
2 

 دیواری، نقاشی نورپردازی،) شهری هنر وجوه و کالبد نظر از زیبا شهری  .13

 ...( شهری، هایمجسمه
2 
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 1 جو صرفه سالم، آرام، مسئول، شهروندانی با شهری فرهنگی  .14

 0 شاداب و سرسبز شهری  .15

 0 پویا اقتصادی با شهری  .16

 0 گردشگرپذیر شهری  .17

 

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 یانتقادات و شنهاداتیپ یول کردند یابیارز مطلوب و دیجد ینوع را جلسه یبرگزار وهیش نیا گرچه کنندگانشرکت

 : است ریز قرار به که داشتند زین

 یشفاه صورت به نظرات انیب یبرا پیاسکا ای و آپواتس یریتصو تماس از استفاده امکان •

 شتریب ییکارا علت به یحضور صورت به جلسات یبرگزار •


