
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،9 منطقه

 

 

 

 1399 بهشتیارد 5: خیتار

 17-18:30: 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 5: خیتار

 17-18:30: یبرگزار زمان

 نفر 20: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 5 و خانم 3) نفر 8: کنندگانشرکت تعداد

 یناج زهرا:  1 لگریتسه

 یقاسم الهام: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 نیا مشخصات. بود اصفهان یشهردار 9 منطقه در سکونت دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 5 و خانم 3 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد

 . جلسه اول9: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 ارشدکارشناسی 27 محمد نصر اصفهانی

گری و توسعه مدیر دفتر تسهیل

 محلی

 کارمند کارشناسی 45 ژاله کرمانی 2

 کارشناس حقوق کارشناسی 40 محبوبه منتظرالقائم 3

  دیپلمفوق 21 نصرسجاد  4

 آزاد کارشناسی 50 الدینفریدون پیرنجم 5

محمدرضا  6

 محمدیحاج
 ارشدکارشناسی 42

 پیمانکار

 پیمانکار کارشناسی 22 نیلوفر مرادی 7

 بازاریاب ارشدکارشناسی 40 ابراهیم شریفی 8

 

 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 اول9منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود  

 گزاره بعد

مدیریت و 

 اقتصاد شهر
 مثبت

 شهر زیباسازی مورد در شهرداری عملکرد خوب

 مختلف مناسبات در افراد تجمع برای دارای فضاهایی



 

 5   اول، جلسه 9طقه من  

 روان و پیشرفته بسیار اتوبوس مخصوصا عمومی نقل و حمل 

 افراد همه برای کافی مناسب و تقریبا سبز فضای

 شهری مناسب فضاهای وجود

 و کهن شهر اصلی حفظ ساختار

 منفی

 رودخشکی زاینده

 های تاریخیتخریب برخی آثار تاریخی و پل

 و اصفهان شهر هایسازمان و هاارگان بین هماهنگی عدم

  امور اجرای در وقفه و کاریموازی

 ترافیک زیاد

 محروم بودن برخی مناطق از خدمات

  اصفهان در زیاد هایاتوبان وجود

 هامدیریت شهری ضعیف در پروژه

 دلیل بدون و فراوان غیرهمسطح هایتقاطع وجود

 عمومی نقل و حمل نسبی بودن ضعیف

  شهری هایطرح در جسمی معلولین به نکردن توجه

 غیرضروری مانند های بزرگیفروشگاه و هاشهرك وجود

 کشوری شهید شهرك

 نورپردازی زیست مانندها با محیطعدم سازگاری برخی پروژه

  اسماعیل کمال خیابان رودخانه لب جدید

 ها و افزایش حمل و نقل موتوریاحداث بیش از اندازه خیابان

 گیرهاسرعت و عدم جانمایی شهر در ترافیکی هاینقص طرح

 و تصادفات

 سالمندان و معلولین کودکان، عدم تناسب شهر برای

 باال تراکم پیکر و بلندمرتبه باغول وسازهایساخت اجازه

 خواری در ساخت و سازرانت

 های قدیمی از مردم شدن بافتخالی

  عمومی و نقل حمل سیستم در شدید بسیار تبعیض

 و فروش و خرید به افراد تشویق برای درست فرهنگسازی عدم

  خود ممالک نوسازی یا

 در برخی مناطق امنیت رفتن ازبین

 هانبود عدالت در اجرا و اتمام پروژه

 های آنضعف جانمایی خط مترو و ایستگاه



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 6

 شهر عبوری سنگین ترافیک

 ها به خصوص خیابان های جدیدرو در خیاباننبود پیاده

 نبود ایمنی 

 شهر
 مثبت

 

 شهر تمیز و زیبا

  باستان ایران کهن میراث

 دارای آثار تاریخی مهم و منحصربفرد

 موقعیت جغرافیایی مناسب

 در کشور شهر تریندولتی: موفق ساالرینمونه موفق دیوان

 نظام اداری قانونی ایجاد

 وجود صنایع دستی متنوع

 قبول قابل جمعیتی پراکندگی و متناسب جمعیت

  قدیمی و تاریخی بافت دارای

 گردشگری و توریسم صنعت برای فضاهایی و بناها وجود

 شهری محالت در مختلف مذاهب و هاقومیت حضور

 شهر  ها درو مادی  رودزاینده رودخانه وجود

 

 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 اول9: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 اهمیت زادگاه 

 قابلیت پیشرفت 

 زیبایی

 بخشآرامشدارای فضاهای 

  باال امنیت

 تمیزی

 کافی سبز فضای

 های مختلفمناسب در حوزه هایزیرساخت

 الجیشی خاصموقعیت جغرافیایی و سوق

 زیبایی  چالوس و رامسر

 جامعه  اقشار به همه ارائه خدمات مناسب سوئد و سوئیس در شهری



 

 7   اول، جلسه 9طقه من  

 زیبایی ونیز و پاریس

 ایتالیا فلورانس
 منابع و امکانات شهری  مناسبتوزیع 

 قدرتمند  صنایع بخصوص فرهنگی، کشاورزی، آرامش و غنای

 شهرهای هلند

  عمومی مناسب نقل و حمل

 پاك هوای

 مفید و مناسب شهری فضاهای وجود

 هدفمند و شده ریزیبرنامه شهرسازی و معماری

 شخصی خودرو جای به شهری سفرهای برای دوچرخه از استفاده آموزش

  پیشرفته بسیار شهری امکانات نیویورك و آنجلسلس مثل آمریکا شهرهای

 

 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 اول9کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

کالبد و 

 خدمات شهر

 جاری همیشه رودزاینده با شهری

 (آلودگی بدون) پاك شهری

 امن و زیبا شهری

 مدیریت شهر

 فاصله و تبعیض بدون شهر، در خدمات و امکانات مناسب توزیع) محور عدالت شهری

 (طبقاتی

 مشارکت و پایداری عدالت، رویکرد با واحد شهری مدیریت با شهری

 محلی شورای با شهری

 پایدار گردشگری با شهری

 سازیبلندمرتبه از دور به شهری

 جدید کالبد همراه به فرهنگی تاریخی وجوه و قدیم بافت حافظ شهری

 هوشمند شهری

 فناوری و علم قطب شهر

 (سیاسی فرهنگی، انسانی، اجتماعی،) قوی هایسرمایه با شهری

 کودك دوستدار شهری

 شمولهمه شهری

 فراوان فراغتی  و تفریحی رفاهی، امکانات با شهری



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 8

 و پیشرفته ترافیک، بدون مناسب، هایزیرساخت با روان، پاك، نقل و حمل با شهری

 شهر کل در گسترده

 دسترس قابل و پذیراجتماع سرزنده، شهری فضاهای با 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

 «یشهر تیریمد» بعالوه. باشد یجار شهیهم رودندهیزا با یآلودگ بدون و پاك با،یز «یطیمح و یکالبد وجوه» نظر

 تیریمد یدارا ،(یطبقات فاصله و ضیتبع بدون شهر، در خدمات و امکانات مناسب عیتوز) محورعدالت یشهر کنندهفراهم

 دور به یشهر پایدار، گردشگری با یشهر محلی، شورای با یشهر مشارکت، و یداریپا عدالت، کردیرو با واحد یشهر

 علم قطب و هوشمند، یشهر د،یجد کالبد همراه به یفرهنگ یخیتار وجوه و میقد بافت حافظ یشهر ،یسازبلندمرتبه از

 یشهر شمول،همه و کودك، دوستدار یشهر ،(یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یانسان) یقو یهاهیسرما با یشهر ،یفناور و

 حمل با یشهر دسترس، قابل و ریپذاجتماع سرزنده، یشهر یفضاها همراه به فراوان، یفراغت و یحیتفر ،یرفاه امکانات با

 در. باشد شهر، کل در گسترده و شرفتهیپ ک،یتراف بدون مناسب، یهارساختیز با روان، ،(پاك سوخت) پاك نقل و

 .باشند خالق و فعال شاد، همدل، پذیر،مشارکت آن «مردم» که است مطلوب یاصفهان کنندگان مشارکت نظر از تینها

 

 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

 یرا نیشتریب یدارا« (یطبقات فاصله و ضیتبع بدون شهر، در خدمات و امکانات مناسب عیتوز) محور عدالت یشهر»

 :است ریز قرار به آرا تعداد اتییجز. باشدیم

 . جلسه اول9های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 و تبعیض بدون شهر، در خدمات و امکانات مناسب توزیع) محورعدالت شهری  .1

 (طبقاتی فاصله
6 

 5 جاری همیشه رودزاینده با شهری  .2

 2 (آلودگی بدون) پاك شهری  .3

 2 مشارکت و پایداری عدالت، رویکرد با واحد شهری مدیریت با شهری  .4

 مناسب، هایزیرساخت با روان، ،(پاك سوخت) پاك نقل و حمل با شهری  .5

 شهر کل در گسترده و پیشرفته ترافیک، بدون
2 

 2 فراوان فراغتی و تفریحی رفاهی، امکانات با شهری  .6

 1 خالق و فعال شاد، همدل، پذیر،مشارکت شهروندان با شهری  .7

 1 دسترس قابل و پذیراجتماع سرزنده، شهری فضاهای با شهری  .8



 

 9   اول، جلسه 9طقه من  

 1 (سیاسی فرهنگی، انسانی،اجتماعی،) قوی هایسرمایه با شهری  .9

 1 محلی شورای با شهری  .10

 1 فناوری و علم قطب شهر  .11

 0 پایدار گردشگری با شهری  .12

 0 سازیبلندمرتبه از دور به شهری  .13

 0 جدید کالبد همراه به فرهنگی تاریخی وجوه و قدیم بافت حافظ شهری  .14

 0 شمولهمه شهری  .15

 0 امن و زیبا شهری  .16

 0 هوشمند شهری  .17

 0 کودك دوستدار شهری  .18

 

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 با رابطه در دغدغه، نیشتریب اما کردند یابیارز مطلوب و دیجد ینوع را جلسه یبرگزار وهیش نیا کنندگانشرکت

 .بود شهر مشکالت شدن برطرف و آنان نظرات دادن اثر بیترت


