
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 دوم جلسه ،41 منطقه 

 

 

 

 4911 ماه بهشتیارد 1: خیتار

 44:11 - 41: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 4911تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 9911 ماه بهشتیارد 4: خیتار

 94:41 - 91: یبرگزار زمان

 نفر 39: شدگاندعوت تعداد

 (خانم 9 و آقا 4) نفر 99: کنندگانشرکت تعداد

 یجالل نایم: 9 لگریتسه

 یمیکر میمر: 3 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 تیسا در کنندگانشرکت نامثبت و یتصادف یتلفن تماس دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 4 و خانم 9 جلسه نیا در

 است ریز شرح به افراد نیا مشخصات. بود اصفهان شهر جامع برنامه

. جلسه دوم11کنندگان. منطقه : مشخصات شرکت1جدول   

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 - کاردانی 99 شکوفه حاتمی 9

 - دیپلم 34 امید طالبی 3

 - دیپلم 93 سمیه عسگری 9

 - - - مجید قاسمی 4

 - - - آقای باقری  5

 - دیپلم 53 عباسعلی جهانبانی 3

 - راهنمایی 43 زهرا قاسمی 1

 - دیپلم 91 مهدی محمدی 4

 - کارشناسی ارشد 99 علی شمسی 1

 - کارشناسی 91 محسن خلیلیان 91

 - دیپلم 95 حسین کرباسی 99

 

 کنندگانکنونی از دیدگاه شرکت های اصفهانویژگی .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 دوم11های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 گزاره بعد

 تمیزی شهر مثبت کالبد و خدمات شهری

 زیبایی شهر

 بزرگ  و غنی شهر یک هایظرفیت داشتن

 های کمربندی شهر در جهت تسریع دسترسی وجود اتوبان
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 . جلسه دوم11های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 گزاره بعد

 زیاد های شهریپل

 اثر بسزای مترو در کاهش ترافیک

 تاریخی بودن 

 و دانشمندان شهر بزرگان

 تاریخی و فرهنگی گردشگری، هایجذابیت

 اصفهان سرسبزی مناطق

 ایران چهارراه

 ایران صنعتی قطب

 توزیع ناعادالنه خدمات در محالت برخوردار و کم برخوردار منفی

 اندازها جانمایی نادرست دست

 وضعیت نامناسب برخی محالت )مانند مسیر فرودگاه(

 حضور کم پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر

 ها در برخی مناطقاتوبوستعداد کم 

 کیفیت نامطلوب وسایل حمل و نقل عمومی و ایجاد آلودگی

 ناموفق بودن شهرهای جدید اطراف اصفهان

 نبود ساز و کار شهر الکترونیک

 کمی شادی در شهر

 های صنعتی اطراف شهر و آلودگی آنها وجود شهرک

 برای جذب سرریز جمعیت اصفهان ناموفق بودن شهرهای جدید اطراف اصفهان

 سبز و زیباسازی شهر فضای ها،پارک در زمینه شهرداری بودن فعال مثبت مدیریت شهری

 فرهنگی مطلوب در سطح شهر هایانجام فعالیت

 فرهنگ رانندگی نه چندان مناسب منفی شهروندان

 تررفتار نامناسب در شهر با مردم محالت ضعیف

 

 مطلوبنمونه شهر  .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 

 انتخاب شهردلیل  شهر انتخابی

 اصفهان

 
 احساس آرامش

 تمیزی
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 . جلسه دوم11: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 انتخاب شهردلیل  شهر انتخابی

 شمالی شهرهای

 
 سرسبزی

 تمیز هوای

 مطلوب هوای و آب

 امنیت اقتصادی، فرهنگی، روانی و اخالقی و مدنیت اتریش در وین

 توکیو

 
 مطلوب هوای و آب

 تمیزی

 شهروندان فرهنگی با

 اهمیت دادن دولت به شهروندان

 خوراک و مسکن هایهزینهکم بودن  تورنتو

 کپنهاگ

 
 داشتن سابقه تجربه زندگی در این شهر

 استفاده مردم از دوچرخه

 برخورد و روحیه خوب مردم

 های قطار شهریدسترسی همه جای شهر به ایستگاه

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 وهیش و یشهر خدمات و کالبد بعد 3 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

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

 . جلسه دوم11کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت1جدول 

 گزاره بعد

کالبد و خدمات 

 شهری

  الکترونیک شهر هایتکنولوژی به شهری مجهز

  پاک و با هوای تمیز شهری

 آسیا و ایران گردشگری پایتخت

 سواریدوچرخه شهر

 شدهکنترل شهری با ترافیک

 گسترده و باکیفیت عمومی نقل و حمل شهری با ناوگان

  یافتهمترو توسعه شهری با خطوط

  تاریخی ابنیه به شهری با محوریت توجه و رسیدگی

 جاریهمیشه  رودشهر با زاینده

 سبز باطراوت  شهری با فضاهای

 شب در مخصوصا امن عمومی شهری با اماکن

 عمرانی هایپروژه طراحی در نگرشهر آینده
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 . جلسه دوم11کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت1جدول 

 گزاره بعد

شیوه مدیریت 

 شهر

 و مردمی مشاوران از استفاده مانند) هاآن مشارکت جلب و مردم هایدغدغه شهری با محوریت توجه به

 (متناوب بصورت مردم با شهری مدیران جلسات برگزاری

  مهاجرنشین محالت در مهاجرین حضور از ناشی شهری به دور از معضالت

 ممرد به زمینه این در متناوب هایگزارش ارائه همراه با شهرداری هایهزینه و شهری با شفافیت درآمدها

 نگیفره هایفعالیت انجام برای شهری نهاد یک بودن شهری بدون موازی کاری در امور فرهنگی )متولی

 شهر( در

 مانند) شهرداری هایفروشگاه در حمایتی هایسیاست گرفتن نظر در و های کنترل شدهشهری با قیمت

 (کوثر فروشگاه

  شهرداری در تراکم امتیاز اعطای بر شهری با نظارت

 گسترش محوری، ورزش مردم، زندگی سبک تغییر چون اقداماتی انجام با) برای زندگی شهری شاد

 (شهر میادین در موسیقی های برنامه اجرای و هاجشن برگزاری سالم، تفریحات

 محروم مناطق به بیشتر بودجه شهری با اختصاص

 آموزش و تربیت زندگی، شیوه معاشرت، نحوه مانند) آموزش و سازیمند در زمینه فرهنگشهری دغدغه

 (کار و کسب شیوه آموزش و خانوادگی تعامالت کودکان،

 نیروی مدارس،) شهر مناطق همه در شهری امکانات و خدمات عادالنه محور همراه با توزیعشهری عدالت

 ..(و. سبز فضای محلی، ورزشگاه فرهنگ، خانه انسانی،

 بها اجاره و شده مسکنهای کنترلشهری با قیمت

 

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

 در یمحورعدالت» یهاگزاره اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاگزاره نیترمهم عنوان به را گزاره

 یعموم نقل و حمل ناوگان» ،«پاک و زیتم یهوا» ،«شهر مناطق همه در یشهر امکانات و خدمات عادالنه عیتوز و شهر

 یهاتیاولو جمله از «رودندهیزا یشگیهم بودن یجار» و «مردم کردن یزندگ شاد جهت تالش» ،«تیفیک با و گسترده

 .دشویم مشاهده ریز جدول در آراء تعداد اتیجزئ. است بوده مطلوب یاصفهان به دنیرس یبرا کنندگانمشارکت

 . جلسه دوم11مطلوب. منطقه های اصفهان بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 گزاره ردیف

 
 تعداد آرا

 مدارس،) شهر مناطق همه در شهری امکانات و خدمات عادالنه شهری عدالت محور همراه با توزیع .9

 ..(و. سبز فضای محلی، ورزشگاه فرهنگ، خانه انسانی، نیروی
4 

 9 پاک و تمیز شهری با هوای .3

 9 گسترده و باکیفیت عمومی نقل و حمل شهری با ناوگان .9
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 . جلسه دوم11مطلوب. منطقه های اصفهان بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 گزاره ردیف

 
 تعداد آرا

 شگستر محوری، ورزش مردم، زندگی سبک تغییر چون اقداماتی انجام با)شهر شاد برای زندگی  .4

 (شهر میادین در موسیقی های برنامه اجرای و هاجشن برگزاری سالم، تفریحات
9 

 9 رود همیشه جاریشهری با زاینده .5

 3 و هوشمند الکترونیک هایتکنولوژی به شهری مجهز .3

 موزشآ و تربیت زندگی، شیوه معاشرت، نحوه مانند) آموزش و سازیمند در زمینه فرهنگشهری دغدغه .1

 (کار و کسب شیوه آموزش و خانوادگی تعامالت کودکان،
3 

 3 بهااجاره و شده مسکنهای کنترلشهری با قیمت .4

 و مردمی مشاوران از استفاده مانند) هاآن مشارکت جلب و مردم هایدغدغه شهری با محوریت توجه به .1

 ( متناوب بصورت مردم با شهری مدیران جلسات برگزاری
3 

 3 محروم مناطق به بیشتر بودجه شهری با اختصاص .91

 مانند) شهرداری هایفروشگاه در حمایتی هایسیاست گرفتن نظر در و های کنترل شدهشهری با قیمت .99

 (کوثر فروشگاه
3 

 3 ردمم به زمینه این در متناوب هایگزارش ارائه همراه با شهرداری هایهزینه و شهری با شفافیت درآمدها .93

 3 آسیا و ایران گردشگری پایتخت .99

 9 سواریدوچرخه شهر .94

 رهنگیف هایفعالیت انجام برای شهری نهاد یک بودن شهری بدون موازی کاری در امور فرهنگی )متولی .95

 شهر( در
9 

 9 مهاجرنشین محالت در مهاجرین حضور از ناشی شهری به دور از معضالت .93

 1  یافتهمترو توسعه شهری با خطوط .91

 1 تاریخی ابنیه به شهری با محوریت توجه و رسیدگی .94

 1 عمرانی هایپروژه طراحی در نگرشهر آینده .91

 1  شدهکنترلشهری با ترافیک  .31

 1 شهرداری در تراکم امتیاز اعطای بر شهری با نظارت .39

 1 سبز باطراوت شهری با فضاهای .33

 1 شب در مخصوصا امن عمومی شهری با اماکن .39
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 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 مطرح را نفرانسک دئویو صورت به یبرگزار شنهادیپ کنندگانمشارکت ،یجلسات نیچن شدن برگزار بهتر منظور به

 یجازم گروه و شود اعالم هاآن به جهینت جلسه، در شده مطرح مطالب شدن منعکس از بعد که نمودند درخواست و کردند

 .بماند پابرجا همچنان منطقه نیا یبرا شده لیتشک


