
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 01 و 01 ،01 منطقه

 

 

 

 

 0999 بهشتیارد 9: خیتار

 01-03:91: یبرگزار زمان

 

 

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 0999تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین
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 شناسنامه جلسه .1
 9999 بهشتیارد 9: خیتار

 91-93:91: یبرگزار زمان

 نفر 93: شدگاندعوت تعداد

 (مرد 3 و زن 9) نفر 99: کنندگانشرکت تعداد     

 ییالفقراخادم مهوش: 9 لگریتسه

 یانیک عباس: 3 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 اصفهان یشهردار 91 و 91 ،91گانهسه مناطق در سکونت دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 3 و خانم 9 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا مشخصات. بود

 11 و 11 ،11گانهسه : مشخصات شرکت کنندگان. مناطق1جدول 

 ردیف
نام و نام 

 خانوادگی
 شغل تحصیالت سن

  کارشناسی ارشد  مهرزاد فاتحی 9

  کارشناسی ارشد  محسن اسدی 3

 صنعتگر -  ابوطالبیعلی  9

  کارشناسی  منیره چایچیان 1

  کارشناسی ارشد  حمیدرضا مرادی 1

  -  مرجان گل آقایی 6

  کارشناسی  صدیقه محسنی 1

  -  احمدرضا رحمانی 3

  کارشناسی  زارعی رضوان 9

  -  محمدعلی قاسمی 91

  -  علیرضا صاعد 99

 

 کنندگانشرکتهای اصفهان کنونی از دیدگاه ویژگی .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

 11 و 11 ،11گانههای اصفهان کنونی. مناطق سه: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود 

 گزاره بعد



 

 1   11و  14، 11طقه من  

 منفی مردم شهر

 افسرده و غمگین

 خشن

 بیش از اندازه مذهبی

 مدیریت شهر
 منفی

 اجرایی هایطرح در گریآینده عدم

 هب صرف دادن اهمیت و شهری مناطق میان شدن قائل تبعیض

 برخوردار مناطق

 شهرسازی در علمی رویکرد نداشتن

 شهری قراردادهای در بازیپارتی و رانت وجود

 مناطق برای غیربومی مدیران استخدام

 سوادبی و فقیر کشورهای و شهرها از مهاجرپذیری

 بانوان سواریدوچرخه از جلوگیری

 هازباله موقع به آوریجمع مثبت

 شهر

 منفی

 

 شده تاریخی ویران وجود آثار

 بلند هایساختمان وجود

 اصفهان اطراف صنعتی هایوجود شهرک

 با شهر هوشمندفاصله داشتن 

 مناطق همه در امنیت نبود

 هوا آلودگی

 شهری و محلیهای کالنتعلیق میان ویژگی

 مثبت

 تمیز

 رودزاینده وجود

 بودن با پیشینه قوی فرهنگی تاریخی

 گسترده با طبیعت دلپذیر سبز فضای

 

 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

 11 و 11 ،11گانه: نمونه شهر مطلوب. مناطق سه3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 بدون دلیل اصفهان

 بانوان برای ویژه به امن شهر شهری در سوئد

 درمان و تحصیل هایهزینه بودن رایگان تورنتو
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 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .1
 و کالبد شهر، تیریمد شهر، مردم بعد 9 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

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

 11 و 11 ،11گانهکنندگان. مناطق سه: شهر مطلوب از دیدگاه شرکت1جدول 

 گزاره بعد

کالبد و 

 خدمات شهر

  رودزاینده دائمی جریان با شهری

  مفرح و شاد هایبرنامه با شهری

  موسیقی نواختن امکان با شهری

  هوشمند و نو مجهز، تمیز، عمومی نقل و حمل با شهری

  جنسیت از فارغ مداردوچرخه شهر

  پاک هوای با شهری

  سالم آشامیدنی آب با شهری

  تردد برای کافی فضای با نو هایزیرساخت با شهری

 سرسبز هایمحله با شهری

 شده کنترل سازیساختمان با شهری

 طبیعی هایظرفیت با متناسب تفریحی امکانات با شهری

 شهری امن و بدون خشونت

 شهری بدون کودکان کار

 هوشمند شهر

 شهری با اورژانس اجتماعی فعال

 شهری بدون مهاجرهای غیرقانونی 

 شهروند به توجه

 زوریخ یا یکی از شهرهای سوئیس

 مشورت با مردم پیش از اجرای هر برنامه

 سیاسی و اقتصادی ثبات دارای

 انسانی توسعه صدرنشینی به لحاظ

 غنی بسیار تاریخی و طبیعی مناظر

 هاباال بودن رتبه علمی دانشگاه

 هامبورگ

 شهر امن به ویژه برای بانوان

 جنسیت زا نظر صرف افراد بین هافرصت و منابع تخصیص برابر

 شاد دارای فرهنگ

 وجود اعتماد و مهربانی بین مردم



 

 7   11و  14، 11طقه من  

 مدیریت شهر

 مولد کارهای و کسب در گذارسرمایه

 شهری مناطق به یکسان رسیدگی

 نگرآینده دارای مدیران

 مردم شهر
  منصف و مهربان مردم همدل،

 کار بر متمرکز و کوشسخت مردم

 

 ندهیآ یبرا مطلوب شهر جلسه، نیا در کنندگانشرکت دگاهید از شود،یم مشاهده فوق جدول در که گونههمان

. داوریب ارمغان به مردم یبرا یشاد ،یسرسبز و پاک یهوا سالم، آب از یبرخوردار کنار در که است یشهر اصفهان

 داشته ار شهر در یقیموس نوختن امکان و سازد ایمه را یحیتفر امکانات باشد، داشته مفرح و شاد یهابرنامه که یشهر

 خشونت دونب و امن شهر نباشند، یرقانونیغ یمهاجرها که معنا نیا به. باشد سالم زین شهر یاجتماع یفضا عالوه به. باشد

 .باشد فعال یاجتماع اورژانس و نکنند کار شهر سطح در کودکان باشد،

 

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

 یشهر» شاخص اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاشاخص نیترمهم عنوان به را شاخص 9 کنندهشرکت

 :است ریز قرار از آرا تعداد اتییجز. است نموده کسب را آراء تعداد نیشتریب «نگرندهیآ رانیمد با

 11 و 11 ،11گانههای اصفهان مطلوب. مناطق سهبندی ویژگی: اولویت1جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 6 نگرآینده مدیران با شهری  .9

 1  مولد کارهای و کسب در گذارسرمایه شهر  .3

 1  رودزاینده دائمی جریان با شهری  .9

 9  مفرح و شاد هایبرنامه با شهری  .1

 3 جنسیت از فارغ مداردوچرخه شهر  .1

 3  شهری مناطق به یکسان رسیدگی با شهری  .6

 3  پاک هوای با شهری  .1

 3 غیرقانونی مهاجرهای بدون شهری  .3

 3 خشونت بدون و امن شهری  .9

 3 هوشمند شهر  .91

 9  فعال اجتماعی اورژانس با شهری  .99

 9 طبیعی هایظرفیت با متناسب تفریحی امکانات با شهری  .93

 1  موسیقی نواختن امکان با شهری  .99

 1  منصف و مهربان همدل، مردم، با شهری  .91
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 برگزاری جلسهکنندگان در خصوص شیوه نظر شرکت .7
 ندارد وجود یاافتهی


