
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،01 منطقه

 

 

 

 0911 ماهبهشتیارد 2: خیتار

 04:81 -01: یبرگزار زمان

 
 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 0911تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین
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 شناسنامه جلسه .1
 9911 ماهبهشتیارد 2: خیتار

 94:81 -91: یبرگزار زمان

 21: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 1 و خانم 5)92: کنندگانشرکت تعداد

 یدیزشاه یمهر: 9 لگریتسه

 یانیک عباس:  2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 ریز شرح به افراد نیا مشخصات. بود یامنطقه یهاتماس دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 1 و خانم 5 جلسه نیا در

 :است

 . جلسه اول11: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 - فوق دیپلم 81 احمدعلی نوروزی 9

 مانکاریپ فوق دیپلم 89 مهدی منصوری 2

 - دانش آموز 91 محمدجواد براتی 9

 دانشجو کارشناسی 29 رضوانیملیکا  8

 - فوق دیپلم 51 محبوبه رفیعی 5

 خانه دار کارشناسی 91 معصومه محمودنیا 6

1 
 ندا آهنگری

و  مارستانیکارمند ب کارشناسی -

 یسیمدرس زبان انگل

 دانشجو کارشناسی ارشد 25 نیکو ستاری 4

  ینظام مهندس عضو کارشناسی 92 علی داوری 1

 - دانشجوی کالم 91 جوشیری 91

 - کارشناسی حقوق - مهدی رحیمی 99

 - دانش آموز 91 محمد خداپرست 92

 

 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 اول11منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود  

 گزاره بعد



 

 5   اول، جلسه 11طقه من  

 مثبت فرهنگ ملموس شهر

 سوغات مشخص

 دستیصنایع

 بناهای تاریخی 

 چهارباغ

 میدان نقش جهان

 بازار

 هامادی

 شهروندان شهر

 منفی

 خسیس

 حسود 

 چشمیچشم و همرفتار بر اساس 

 مثبت
 مذهبی

 محجوب

 وجود زاینده رود مثبت محیط زیست شهر

 مدیران با تجربه مثبت مدیریت شهر

 مثبت شهر

 شهری نظام ترتیب و نظم

 پاکیزگی

 فضای سبز توسعه پایفته

 وجود معنویت در شهر

 زیبا

 

 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 اول11: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 نظم و انضباط  سوئیس

 مندیقانون

 زیبایی  اصفهان

 پاکیزگی

 فرهنگ و تمدن

 ی خوبآب وهوا

 معنویت
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 زاینده رود

 هوای پاک رامسر

 دریا و ساحل

 های عریضخیابان

 تجهیزات عالی سوئد

 جمعیت کم

 آموزش عالی

 جرم و جنایتنرخ پایین  دانمارک

 جرم و جنایتنرخ پایین  هلند

 بودن شهر شلوغی، تنوع و زنده نیویورک

 های شغلی زیادفرصت

 فردهمعماری منحصرب

 نظام شهری مشابه اصفهان تبریز

 آبادی و سرسبزی تفلیس

 و آثار تاریخی روح سنتی 

 و بیشتر های شغلی بهترفرصت تهران

 امکانات تفریحی 

 طبیعت خوب 

 آب و هوای پاکیزه شهرفریدون

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 خدمات و کالبد شهر، تیریمد بعد 8 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

 :است مشاهده قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا شهر شهروندان و شهر، ستیزطیمح شهر،

 اول . جلسه11کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 مدیریت شهر

 یمنابع آب ریو سا رودندهیزا حیصح تیریبا مد یشهر

 و بابرنامه نگرندهیآ یشهر تیریبا مد یشهر

 شهر نییبرابر و بدون باال شهر و پا یشهر

 دانشگاه و نخبگان در اداره شهر یرگذاریبا تاث یشهر

 متنوع یو اجتماع یهنر ،یفرهنگ ،یحیتفر یدادهایسرزنده و با رو یشهر

کالبد و خدمات 

 شهر

 شرفتهیپ یآموزش یبا فضاها یشهر

  مدارادهیو پ تیفیبا ک یخیبا بافت تار یشهر



 

 7   اول، جلسه 11طقه من  

 رنگارنگ، شاد و متنوع یشهر

 ردهگست رهمسطحیغ یهابلوارها و تقاطع ها،ابانیها، خها، اتوبانبا بزرگراه یشهر

 همه اقشار مردم و گردشگران یگسترده برا یحیبا امکانات تفر یشهر

 محیط زیست شهر
 هندیرآالیغ یهینقل لیو بدون زباله، و وسا زیتم یفضا ز،یتم یبا هوا یشهر

 سرسبز گسترده یبا فضاها یشهر

 شهروندان شهر

 با شهروندان با اخالق، مهربان  یشهر

 مداربا شهروندان قانون یشهر

 یو اجتماع یهنر ،یفرهنگ یهانهیبا شهروندان فعال در زم یشهر

 

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

 ریز رارق از آرا تعداد اتییجز. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهایژگیو نیترمهم عنوان به را گزاره 9 کنندهشرکت

 :است

 . جلسه اول11های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 8 شرفتهیپ یآموزش یبا فضاها یشهر  .9

 8 و بابرنامه نگرندهیآ یشهر تیریبا مد یشهر  .2

 9 یو اجتماع یهنر ،یفرهنگ یهانهیبا شهروندان فعال در زم یشهر  .9

 9 یمنابع آب ریو سا رودندهیزا حیصح تیریبا مد یشهر  .8

 2  مدارادهیو پ تیفیبا ک یخیبا بافت تار یشهر  .5

 2 شهر نییبرابر و بدون باال شهر و پا یشهر  .6

 2 متنوع  یو اجتماع یهنر ،یفرهنگ ،یحیتفر یدادهایسرزنده و با رو یشهر  .1

 9 ندهیرآالیغ یهینقل لیو بدون زباله، و وسا زیتم یفضا ز،یتم یبا هوا یشهر  .4

 رهمسطحیغ یهابلوارها و تقاطع ها،ابانیها، خها، اتوبانبا بزرگراه یشهر  .1

 گسترده
9 

 9 دانشگاه و نخبگان در اداره شهر یرگذاریبا تاث یشهر  .91

 9 رنگارنگ، شاد و متنوع یشهر  .99

 9 مداربا شهروندان قانون یشهر  .92

 9 همه اقشار مردم و گردشگران یگسترده برا یحیبا امکانات تفر یشهر  .99

 9 با شهروندان با اخالق، مهربان  یشهر  .98

 1 سرسبز گسترده یبا فضاها یشهر  .95
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 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 .ندادند ارائه ینظر جلسه یبرگزار وهیش خصوص در کنندگانشرکت


