
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 دوم جلسه ،01 منطقه 

 

 

 

 0311 بهشتیارد 3: خیتار

 03:31-01: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 0311تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 9311 بهشتیارد 3: خیتار

 93:31-91: یبرگزار زمان

  نفر 42: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 6 و خانم 5) نفر 99: کنندگانشرکت تعداد

  یناج زهرا: 9لگریتسه

 یقاسم الهام: 4لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 فهاناص شهر جامع برنامه تیسا در نامثبت و یتلفن تماس دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 6 و خانم 5 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا مشخصات. است بوده

 . جلسه دوم11: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 - دیپلم 33 طیبه حدادی 9

 - راهنمایی 31 حجت اهلل صالحی 4

 - کارشناسی ارشد 45 سمیرا قدوسی پور 3

 - کارشناسی 31 محمدرضا یزدانی 2

 - فوق دیپلم 21 علیرضا استکی 5

 - فوق دیپلم 34 مهدی حاجی اکبری 6

 - راهنمایی 21 زیبنده قوامی 1

 - کارشناسی 31 یاس رضوی 3

 - دکترا 32 حسین قانونی 1

 - آموزدانش - علی عموشاهی 91

 - آموزدانش 95 حسنی رضایتمند 99

 

 کنندگانهای اصفهان کنونی از دیدگاه شرکتویژگی .3
 و عتیطب بعد چهار قالب در اصفهان شهر یهایژگیو شهروندان زعم به شود،یم مشاهده ریز جدول در که گونههمان

 ظراتن حاصل ریز جدول. است ذکر قابل شهر مسائل و شهر تیریمد شهر، یهایارزشمند و هاتیقابل شهر، ستیز طیمح

 .است کنندگان شرکت

 . جلسه دوم11منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره  ابعاد

 متعادل وهوای آب  مثبت طبیعت و محیط زیست شهر



 

 5   دوم، جلسه 11طقه من  

 . جلسه دوم11منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره  ابعاد

 رودزیبای زاینده رودخانه

 زیبا طبیعت

 وطراوت سرسبزی

 متعدد هایبیشه و باغات و سبز فضای

 میوه درختان انواع داشتن

 مثبت های شهرها و ارزشمندیقابلیت

 دارای موقعیت استراتژیک

 تاریخی هایوجود پل

 بناهای تاریخی نمایانگر قدمت شهر

 وجوه مذهبی قوی

 های گردشگریظرفیت

 جهانی شهرت

 جهان شهرت به نصف

 منفی  مدیریت شهر

 نسبت به گذشتهضعف مدیران )شهرداران( شهر 

 ابقای افراد ناشایست از سوی مدیران شهری

 ترجیح منافع آنی به منافع آتی در بین مسئوالن شهر

 های مختلف در اداره شهرطلبی شخصی در ردهمنفعت

 مسئوالن ناکارا )نیاز به مسئوالن دلسوز، همدل، نترس و با بصیرت برای شهر(

 از سرسبزی و طراوت شهربهره نامتوازن شهروندان 

 منفی  مسائل شهر

 هوا آلودگی

 آلوده روزهای در کودکان ورزش و فعالیت امکان عدم

 رود و مخاطرات آن برای گردشگری و آثار تاریخیبحران زاینده

 در مردم و مسوالن «مدتکوتاه» و «طلبمنفعت» نگاه دو غلبه

 متروی کم کاربردفرسودگی زیرساخت حمل ونقل عمومی، 

 آب آشامیدنی بی کیفیت

 پر جمعیت بودن شهری 

 های آسیب زننده به آثار تاریخیسازیرویه و برجو سازهای بینگرانی از ساخت

 سازی، تونل و زیرگذرروی در پلزیاده

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 6

 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 دوم11: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 زادگاه فرد 

 بزرگ شدن در شهر اصفهان

 احساس تعلق به شهر 

 حضور خانواده فرد در این شهر

 وسایل ها وکتابخانه برجسته بودن از نظر امکانات مختلف در مقایسه با سایر شهرهای ایران مانند

 ها پارک در بانوان مخصوص ورزشی

  شهر سطح در سواریدوچرخه مخصوص مسیرهای

 مناسب ونقل حمل

 فراوان گردشگری اماکن 

 (..و صفه کوه و رویاها شهر و عالی )مانند متعدد تفریحی اماکن

 خوب جغرافیایی موقعیت

 متعادل و مطلوب وهوای آب

  نرمال در شهر ترافیک

 در بیشتر نقاط شهر متنوع زندگی شرایط شهر و وجود زیاد بسیار وسعت

 اال و جذبب تمدن با پاکیزگی، تاریخیو  های زیاد شهر در مقایسه با سایر شهرها )تمیزیپتانسیل

 وهوا( آب مطلوب شرایط دلیل به گردشگر باال

 تر بودن زندگی در اصفهان به خاطر امکانات اولیه )آب و گاز( در مقایسه با سایر شهرها مناسب

 فضاهای عمومی مناسب

 دلسوز و مردمی بسیار وزیرداشتن نخست کانادا

 برتر شهر 91 از یک هر

 پایگاه بندیرده

Mercer 

 زا مندیبهره کمتر، هایعدالتیبی و هازندگی از جمله نابرابری های کیفیتدارابودن گزاره

 ودکانک تغذیه، مشکالت خانمانی،بی بیکاری،) دیگران رنج با کمتر زندگی و مواجهه امکانات

 ...(  و مذهبی نژادی، قومی، جنسی، تبعیض کار،

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 شهر تیریمد ،یطیمح ستیز و یعیطب ابعاد در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگفتگوها یمبنا بر

 :است مشاهده قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا شهر مردم و

 دوم. جلسه 11کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 



 

 7   دوم، جلسه 11طقه من  

 اصفهان مطلوب

 گزاره  بعد

 طبیعی و زیست محیطی
 جاری همیشه رودزاینده با شهری

 زیبا و شاد شهر

 مدیریت شهر

 هوشمند شهر

 فراوان تفریحی و رفاهی امکانات با شهری

 گردشگرپذیر شهر

  پاک سوخت با نقل و حمل و آلودگی بدون: پاک شهر

 نوپا نسل پرورش و آموزش مراکز شهری با

 عادالنه اقتصادی منابع و شغلی های فرصت توزیع: محور عدالت شهر

 (فکری و مذهبی قومیتی، جنسی، سنی، های گروه همه مناسب) شمول همه شهر

 محیطی( زیست پایداری) زیست محیط دوستدار شهر

 محلی دولت ساختار شهری با

 کارا شهری مدیران شهری با

 مدار قانون شهروندان شهری با مردم شهر

 

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

 نندهک فراهم شهر نیا در یشهر تیریمد بعالوه. باشد یجار شهیهم رودندهیزا با با،یز و شاد «یطیمح ستیز وجوه» نظر

 و موزشآ مراکز و فراوان یحیتفر و یرفاه امکانات ،یطیمح ستیز یداریپا ،یریگردشگرپذ هوشمند، شهر یهاامکان

 یهارصتف و نموده عمل محور عدالت ،یمحل دولت ساختار و کارا رانیمد انتساب با بعالوه. باشد نوپا نسل یبرا پرورش

 ،یتیقوم ،یجنس ،یسن یهاگروه همه به شمول همه تیریمد با نیهمچن. دینما عیتوز عادالنه را یاقتصاد منابع و یشغل

 یدانشهرون آن مردم که است مطلوب یاصفهان کنندگان مشارکت نظر از تینها در. دینما ارائه خدمات یفکر و یمذهب

 .باشند مدارقانون

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

 زا گروه نیا یآرا اساس بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاگزاره نیترمهم عنوان به را گزاره 3 کنندهشرکت

 و «پاک سوخت با نقل و حمل و یآلودگ بدون: پاک شهر» ،«یجار شهیهم رودندهیزا با یشهر» یهاگزاره شهروندان

 قرار از راآ تعداد اتییجز. هستند هاگزاره نیترمهم «عادالنه یاقتصاد منابع و یشغل یهافرصت عیتوز: محور عدالت شهر»

 :است ریز

 . جلسه دوم11های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا هاگزاره  ردیف

 3 جاری همیشه رودزاینده با شهری .9
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 3  پاک سوخت با نقل و حمل و آلودگی بدون: پاک شهر .4

 3 عادالنه اقتصادی منابع و شغلی های فرصت توزیع: محور عدالت شهر .3

 4 مدار قانون شهروندان شهری با .2

 9 زیبا و شاد شهر .5

 9 هوشمند شهر .6

 9 گردشگرپذیر شهر .1

 9 نوپا نسل پرورش و آموزش مراکز شهری با .3

 9 (فکری و مذهبی قومیتی، جنسی، سنی، های گروه همه مناسب) شمول همه شهر .1

 9 محیطی( زیست پایداری) زیست محیط دوستدار شهر .91

 9 کارا شهری مدیران شهری با .99

 1 فراوان تفریحی و رفاهی امکانات با شهری .94

 1 محلی دولت ساختار شهری با .93

 

 


