
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،21 منطقه 

 

 

 

 2911 ماهبهشتیارد 1: خیتار

 21:21 - 21: یبرگزار زمان

 

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 2911تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 9911 ماهبهشتیارد 2: خیتار

 91:91 - 91: یبرگزار زمان

 نفر 22: شدگاندعوت تعداد

 (خانم 5 و آقا 1)  نفر 92: کنندگانشرکت تعداد

 یجالل نایم: 9 لگریتسه

 یمیکر میمر: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 فهاناص شهر جامع برنامه تیسا در نامثبت و یتلفن تماس دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 1 و خانم 5 جلسه نیا در

 .است ریز شرح به افراد نیا مشخصات. است بوده

. جلسه اول11کنندگان. منطقه : مشخصات شرکت1جدول   

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 دارخانه لیسانس 93 پروین اعتصامی 9

 - -  نسرین اعتصامی 2

 کارمند شرکت خصوصی لیسانس 21 حمزه لوزهرا  9

 غذایی صنایع شرکت فروش مدیر لیسانس مترجمی زبان 22 محمدرضا شاهسوند 3

 آپتین مهندسی مشاوره گروه مدیر ینساج مهندسی دکتری دانشجوی 91 روح اهلل احمدی 5

 سپا اربسپ آرمان بازرگانی تولیدی شرکت عامل مدیر

 دارخانه دیپلم 39 محبوبه محمدخانی 6

 اردستان برق ترکیبی سیکل نیروگاه  دیپلم 35 محمد ایروان 1

 تولید و ساخت مهندسی لیسانس 91 محمد توکلی 2

 دارخانه لیسانس علوم اجتماعی 95 رویا عسگری 1

 - لیسانس 39 محسن شاملی 91

 - لیسانس 92 احمدرضا باقرصاد 99

 - دیپلم 51 علیرضا خلیلی 92

 

 کنندگاناصفهان کنونی از دیدگاه شرکتهای 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

 . جلسه اول11های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی1جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

  تمیزی شهر مثبت شهر 



 

 5   اول، جلسه 12طقه من  

 . جلسه اول11های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی1جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 شهری  انضباط و نظم

 های دیواری(ها و معابر زیبا، نقاشیرود، پارکزیبایی شهر )زاینده

 منبت( خاتم، قلمزنی، مسگری، زرگری، فرش، هنر )معماری،

 گردشگری هایوجود جاذبه

 رودزاینده وجود

 تاریخ غنی شهر

 شهر اصفهانوجود دو دانشگاه معتبر در 

 های ناشی از صنایعآلودگی منفی

 مسئولین پذیریمسئولیت مثبت مدیریت در شهر

 اصفهان و ایجاد اشتغال اطراف در متعدد صنعتی هایصنعت پویا، وجود شهرک

 در شهر مکرر اصول نظافت پایبندی به

 حمل و نقل عمومی مطلوب

 های درمانی و پزشکی اصفهانتوانمندی

 ممنوعیت تردد خودرو در برخی مناطق

  مردم پذیریمسئولیت مثبت شهروندان

 

 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

 زیبایی شهر اصفهان

 تمیزی

 فرهنگ خوب

 دیدنی هایوجود مکان

 دلبستگی به اصفهان

 تبریز

 
 آب و هوای عالی

 مردمان خوب، مهربان و پرانرژی

 تهران

 
  کاری امکان پیشرفت شرایط

 هاباالتر بودن حقوق
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 . جلسه اول11: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 های صنایع دستی در این شهر و توجه بیشتر مردم تهران به هنربرگزاری نمایشگاه

  شهروندی وجود حقوق نیویورک

 رفاه باالی مردم

 بانکوک

 
 هوای خوب و آب

 بودن شاد و پرانرژی بانشاطی،

 ارزان بودن نسبت به

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 خدمات و کالبد و شهر تیریمد بعد 2 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

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

 . جلسه اول11کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

کالبد و 

 خدمات شهری

 (شهر نقاط اکثر در مترو تردد امکان) گسترده نقل و حمل شهری با سیستم

 ارکینگپ استقرار و هاپارکینگ گسترش شهر، در مترو تردد مانند)مدرن  نقل حمل و هایساخت شهری با زیر

 (یالکتریک سیستم به تندرو هایاتوبوس خطوط شدن متصل شخصی، هایدوچرخه برای اختصاصی

 شهر موزه یک به اصفهان شدن تبدیل

 رود همیشه جاریشهری با زاینده

 شهری با هوای تمیز

 بانوان برایشهر دوچرخه 

 شب در روشن عمومی و تفریحی شهری با اماکن

 تفریحی زیبا شهری با اماکن

 قابل قبول استانداردهای سطح در هاشهربازی و آبی شهری با پارک

 (فاهیر امکانات و نقل و حمل سیستم مثل) گردشگر بیشتر جذب برای مکفی هایزیرساختشهری با 

شیوه مدیریت 

 شهر

 شهر در عمرانی هایپروژه اجرای از قبل کار، جوانب تمامی گرفتن نظر در و ریزیشهری با برنامه

 عمرانی( هایپروژه طراحی و زیباسازی زمینه در خالقانه هایایده به محور )توجهشهر نخبه

 مردم در شادی هایزمینه شهر شاد با ایجاد

 خواریرانت و بازیپارتی به دور از ساالرشهر شایسته

 متکدیان بر ناظر و کار کودکان شهر حامی

 مسئوالن نسبت شده مردمترمیم شهری با اعتماد

 مردم هایخواسته اجرای بر نظارت و شهروندی حقوق شهری با رعایت

 در برق شرکت و گاز شرکت شهرداری، مخابرات، مانند شهری هایسازمان شهری با محوریت هماهنگی

 شهر در عمرانی هایپروژه انجام



 

 7   اول، جلسه 12طقه من  

 . جلسه اول11کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 شهر( اداره در جوان نیروهای از )استفاده های شغلی و استخدامشهر فرصت

 هاآن انسانی کرامت و شخصیت حافظ و اجتماعی یسرمایه شهر

 فاسد هایدستگاه و مدیران با قاطع در برخوردشهر 

 شهروندی فرهنگ هایآموزش به دهیشهری با محوریت اولویت

 اصفهان شهری بافت و فرهنگ گرفتن نظر در و شهرسازی اصول شهری با محوریت رعایت

 شهر کل در شهری امکانات برابر محور با توزیعشهر عدالت

 عمومی نقل و حمل شدهکنترل هایشهری با قیمت

 شهر قدردان هنر و هنرمند

 

 گیری نتیجه رأی .6
 9 نندهکمشارکت هر. شد ارسال هاآن یبرا کنندگانمشارکت یدهیرا یبرا نیآنال یگفتگو از مستخرج یهاگزاره

 نقل و حمل ستمیس» یهاگزاره اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاگزاره نیترمهم عنوان به را گزاره

 از طلوبم اصفهان یژگیو نیترمهم «رود ندهیزا یشگیهم بودن یجار» و «شهر نقاط اکثر در مترو تردد امکان با گسترده

 .شودیم مشاهده ریز جدول در آراء تعداد اتیجزئ. است بوده کنندگانمشارکت نظر

 . جلسه اول11منطقه های اصفهان مطلوب. بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 گزاره ردیف

 
 تعداد آرا

9.  1 شهری با سیستم حمل و نقل گسترده )امکان تردد مترو در اکثر نقاط شهر( 

2.  1 رود همیشه جاریشهری با زاینده 

9.  3 های فاسدشهری قاطع در برخورد با مدیران و دستگاه 

3.  3 های مردمخواستهشهری با رعایت حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای  

5.  3 های عمرانی(های خالقانه در زمینه زیباسازی و طراحی پروژهمحور )توجه به ایدهشهر نخبه 

6. ینگ ها و استقرار پارکهای حمل و نقل مدرن )مانند تردد مترو در شهر، گسترش پارکینگشهری با زیرساخت 

 های تندرو به سیستم الکتریکی(اتوبوسهای شخصی، متصل شدن خطوط اختصاصی برای دوچرخه
9 

1.  9 محور با توزیع برابر امکانات شهری در کل شهرشهری عدالت 

2.  2 شهر حامی کودکان کار و ناظر بر متکدیان 

1.  2 های مکفی برای جذب بیشتر گردشگر )مثل سیستم حمل و نقل و امکانات رفاهی(شهری با زیر ساخت 

99.  در برق شرکت و گاز شرکت شهرداری، مخابرات، مانند شهری هایسازمان هماهنگیشهری با محوریت  

 شهر در عمرانی هایپروژه انجام
2 

92.  9 تبدیل شدن اصفهان به یک موزه شهر 

99.  9 شهری با هوای تمیز 

93.  9 شهروندی فرهنگ هایآموزش به دهیشهری با محوریت اولویت 

95.  1 هاحافظ شخصیت و کرامت انسانی آنی اجتماعی و شهر سرمایه 
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 . جلسه اول11منطقه های اصفهان مطلوب. بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 گزاره ردیف

 
 تعداد آرا

96.  1 اصفهان شهری بافت و فرهنگ گرفتن نظر در و شهرسازی اصول شهری با محوریت رعایت 

91.  1 شده حمل و نقل عمومیهای کنترلشهری با قیمت 

92.  1 برای بانوان شهر دوچرخه 

91.  1 شهری با اماکن تفریحی و عمومی روشن در شب 

21.  1 شهر اماکن تفریحی زیبا  

29.  1 قابل قبول استانداردهای سطح در هاشهربازی و آبی شهری با پارک 

22.  1 شهر قدردان هنر و هنرمند 

29.  1 شهر در عمرانی هایپروژه اجرای از قبل کار، جوانب تمامی گرفتن نظر در و ریزیشهری با برنامه 

23.  1 مردم در شادی هایزمینه شهر شاد با ایجاد 

25.  1 خواریرانت و بازیپارتی به دور از ساالرشهر شایسته 

26.  1 مسئوالن نسبت شده مردمترمیم شهری با اعتماد 

21.  1 شهر( اداره در جوان نیروهای از )استفاده های شغلی و استخدامشهر فرصت 

 

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 .است بوده جلسه بهتر یبرگزار یبرا کنندگانمشارکت شنهاداتیپ جمله از پیاسکا با جلسه یبرگزار


