
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،2منطقه

 
 

 

 1399 بهشتیارد 5: خیتار

 18:50 -17:00: یبرگزار زمان

 

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 1399تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 1399 بهشتیارد 5: خیتار

 18:50 -17:00: یبرگزار زمان

  نفر20: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 7 و خانم 3) نفر 10: کنندگانشرکت تعداد

 یانیک عباس: 1لگریتسه

 یدیزشاه یمهر: 2لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 یبخش و یتلفن تماس قیطر از کنندهشرکت افراد از یبرخ. داشتند حضور آقا نفر 7 و خانم نفر 3 برگزارشده، جلسه در

 :است ریز شرح به افراد مشخصات شدند؛ دعوت جلسه نیا به اصفهان شهر جامع برنامه تیسا در نامثبت قیطر از گرید

 . جلسه اول2کنندگان. منطقه : مشخصات شرکت1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 وکیل ارشد - بهروز عادل دهنوی 1

 بازنشسته زیر دیپلم 52 مرتضی دهنوی 2

 راننده دیپلم 33 حسین یعقوبی 3

 خانه دار دیپلم 26 زهرا موسوی 4

 آزاد دیپلم 44 خلیل صفری 5

 دانشجو کارشناسی 20 علی خسرویان 6

 کارمند دانشگاه صنعتی کارشناسی ارشد - میثم کشاورزی 7

 مهندسی مشاور گاز کارشناس مهندسی 52 زادهعلیرضا ابطحی 8

 مدیرآموزشگاه کارشناسی حقوق 42 عبداللهیمرضیه  9

 خانه دار دیپلم 49 فاطمه شفیعی 10

 

 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 اول2منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 مثبت شهری

 یخیبه شکل تار یشهر هیاول هایساختریز یدارا

 رودندهیزاوجود 

 مهربان  خونگرم و ،میمردم فه

 صنعت پرآمد در سطح کشور



 

5، جلسه اول 2طقه من    

 ی مردمفرهنگ و سطح سواد باال

 نماد صنعت و اقتصاد بازار

 خوب  یلیامکانات به نسبت خ

 نیو د استیهنر، صنعت، س قیتلف

 و مذاهب انیاد یستیهمز

 یگردشگر یهاجاذبهی )نقش جهان، بازار و ...( و خیآثار تاروجود 

 شهر نبودن زیخزلزله

 یخیبافت تار

 منفی

 آلودگیعلت ماندگاری نبودن  زیبادخ

 بارندگی کم 

 یکاریب

 و هایژگیو یدارا شتریب ،یکنون اصفهان جلسه، در حاضر افراد دید از شود،یم مشاهده فوق جدول در که گونههمان

 .یمنف تا است مثبت یهامشخصه

 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 اول2: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 خوب یزندگ یک یها برامالک شتریببرخورداری از 

 یی شهربایز

 کم کیتراف

 مناسب تیجمع

 70اصفهان دهه 
 آب پررودخانه 

 پاکیزگی هوا

 تهران

 ادیز شرفتیپ

 بودن مردمفعال

 وسعت نظر

 مقررات تیرعا

 هااحترام به فرهنگ

 رینظیب ییبایز آن یروستاها ای ایتالیا یشهرها

 رازیش
 و تمدن   خیتار

 ی خوبب و هواآ

 خوب  یهوا وآب  شمال کشورشهرهای 
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 . جلسه اول2: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 تجربه یمتخصص و دارا به قشربهادادن  نروژشهرهای 

 رامونیپ کنندگانشرکت یهاگفته در که یمالک. کردند انتخاب سکونت یبرا را فوق یشهرها جلسه، در حاضر افراد

 .باشدیم یآلودگ از یعار و خوب یوهواآب د،یآیم چشم به شتریب اشان،یانتخاب شهر

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 ،یفرهنگ-یاجتماع بُعد چهار در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب اصفهان شده، انجام یوگوهاگفت یمبنا بر

 :است مشاهده قابل ریز جدول در که باشد،یم ییهایژگیو یدارا یطیمحستیز و یعملکرد-یکالبد ،ینهاد-یتیریمد

 . جلسه اول2کنندگان. منطقه مطلوب از دیدگاه شرکت: شهر 4جدول 

 گزاره بعد

-اجتماعی

 فرهنگی

 گر در امور شهرشانآگاه، همراه و مطالبه یبا شهروندان یاصفهان شهر

 با سرانه مطالعه باال یبا مردمان یاصفهان شهر

 مندقانون یبا شهروندان یاصفهان شهر

 و مذاهب مختلف انیاد زیآممسالمت یستیبا همز یاصفهان شهر

 شاد و سرزنده با،یز یاصفهان شهر

 و گردشگرپسند ریگردشگرپذ یاصفهان شهر

 فراوان یشغل یهابا فرصت یاصفهان شهر

 نهادی-مدیریتی

 بلندمدت   یاندازبا برنامه و چشم یاصفهان شهر

 باهمت، همراه مردم، دلسوز و پاسخگو نیبا مسئول یاصفهان شهر

 مختلف آن ینهادها انیباال م یو همدل یبا همبستگ یاصفهان شهر

 یخیحفظ آثار تار یحام یاصفهان شهر

 در تعامل و ارتباط با جهان یاصفهان شهر

 بدون مشکل مسکن یاصفهان شهر

 مختلف یهاحوزه نیمتخصص یحام یاصفهان شهر

-کالبدی

 عملکردی

برنامه  یروز، دارابه زاتینقل کارآمد و پاک: با تجهوحمل ستمیبا س یاصفهان شهر

 لیاتومب یجااستفاده باال از دوچرخه به ق،یدق یزمان

 مناطق مختلف  انیم یعادالنه امکانات شهر عیبا توز یاصفهان شهر

 و آرام کیکم تراف یبا بخش مرکز یاصفهان شهر

 پاک ییهوا ،یجار یا: رودخانهستیز طیدار محدوست یاصفهان شهر محیطیزیست

 مطلوب شهر کی مختلف یهاجنبه به توجه از یحاک مطلوب، اصفهان رامونیپ کنندگانشرکت یسو از نظرات ارائه

 ،یآگاه که دارند ییسزابه نقش شهروندان مطلوب، اصفهان تحقق راه در. شودیم الذکرفوق بُعد چهار شامل که است

 اشاره بدان کنندگانشرکت که است آنان مهم یهایژگیو از ،یشهر امور در یگرمطالبه ،یمندقانون باال، مطالعه سرانه



 

7، جلسه اول 2طقه من    

 یریپذتحقق الزمه و داشته اشاره بلندمدت و قیدق یهایزیربرنامه انجام به کننده،شرکت افراد ز،ین یتیریمد جنبه در. کردند

 در. اندبرشمرده اصفهان یتیریمد ستمیس در پاسخگو و دلسوز مردم، همراه باهمت، نیمسئول حضور را، ییهابرنامه نیچن

 انیم یشهر امکانات عادالنه عیتوز پاک، ونقلحمل ستمیس ک،یتراف بر شده انیب مطالب رئوس ،یعملکرد-یکالبد بُعد

 اصفهان از کنندگان شرکت خواسته ،یطیمح ستیز بعد در و داشته دیتأک  مسکن مسأله و یگردشگر رونق مناطق،

 .است سالم و پاک یهوا و یجار رودندهیزا با یاصفهان مطلوبشان،

 گیری نتیجه رأی .6
 هر. شد ارسال جلسه در کنندگانشرکت یبرا ،یدهیرأ یبرا ت،ینها در ن،یآنال یوگوگفت از مستخرج یهاشاخص

 شاخص اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاشاخص نیترمهم عنوان به را شاخص 3 کنندهشرکت

 ریسا اتیجزئ. باشدیم کنندگانشرکت دگاهید از شاخص نیترمهم «بلندمدت یاندازچشم و برنامه با یشهر اصفهان»

 :است ریز قرار از ها،آن آرا تعداد و مطلوب اصفهان یهاشاخص

 . جلسه اول2های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگیاولویت: 5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 6 بلندمدت   یاندازبا برنامه و چشم یاصفهان شهر .1

 4 پاک ییهوا ،یجار یا: رودخانهستیز طیدار محدوست یاصفهان شهر .2

3. 
 ق،یدق یبرنامه زمان یروز، دارابه زاتینقل کارآمد و پاک: با تجهوحمل ستمیبا س یاصفهان شهر

 لیاتومب یجااز دوچرخه به یشتراستفاده ب
4 

 3 مناطق مختلف  انیم یعادالنه امکانات شهر عیبا توز یاصفهان شهر .4

 2 مختلف یهاحوزه نیمتخصص یحام یاصفهان شهر .5

 2 در تعامل و ارتباط با جهان یاصفهان شهر .6

 2 باهمت، همراه مردم، دلسوز و پاسخگو نیبا مسئول یاصفهان شهر .7

 1 یخیحفظ آثار تار یحام یاصفهان شهر .8

 1 گر در امور شهرشانآگاه، همراه و مطالبه یبا شهروندان یاصفهان شهر .9

 1 مختلف آن ینهادها انیباال م یو همدل یبا همبستگ یاصفهان شهر .10

 1 فراوان یشغل یهابا فرصت یاصفهان شهر .11

 1 و گردشگرپسند ریگردشگرپذ یاصفهان شهر .12

 1 با سرانه مطالعه باال یبا مردمان یاصفهان شهر .13

 1 مندقانون یبا شهروندان یاصفهان شهر .14

 0 و آرام کیکم تراف یبا بخش مرکز یاصفهان شهر .15

 0 و مذاهب مختلف انیاد زیآممسالمت یستیبا همز یاصفهان شهر .16

 0 بدون مشکل مسکن یاصفهان شهر .17

 0 شاد و سرزنده با،یز یاصفهان شهر .18
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 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 .داشت( voice massage) یصوت امیپ صورت به جلسه یبرگزار به لیتما جلسه در حاضر افراد از نفر کی نتها •

 

 

 


