
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،3 منطقه

 

 

 1399 بهشتیارد 1: خیتار

 19:00 – 17:00: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 1399تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین
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 شناسنامه جلسه .1
 1399 بهشتیارد 9: خیتار

 17:00-18:30: یبرگزار زمان

 نفر20: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 4 و خانم 4) نفر8: کنندگانشرکت تعداد

  یرضوان یمرتض: 1لگریتسه

 یکازرون زهرا: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 گرید یبخش و یتصادف یتلفن تماس قیطر از کنندهشرکت افراد از یبرخ. داشتند شرکت آقا 7 و خانم 8 جلسه نیا در

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

 . جلسه اول3کنندگان. منطقه : مشخصات شرکت1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 پزشک دکتری 56 محمدرضا اخباری 1

 - - - آقای یکتا 2

 دانش آموز متوسطه 18 آقای مسائلی 3

 دانش آموز متوسطه 18 خانم رضایی 4

 - لیسانس 49 عباس حاجی باقری 5

 دارخانه دیپلم 46 مریم عباسی 6

 دانش آموز متوسطه 18 ستاره دهخدایی 7

 کارشناس تربیت بدنی کارشناسی 34 دالرام قندهاری 8

 دارخانه راهنمایی 50 فاطمه مومنی 9

 مربی ورزشی دیپلم 32 قندهاریحمیدرضا  10

 روزنامه نگار و مجری کارشناسی ارشد 30 زهره قندهاری 11

 مداح دیپلم 50 آقای محسن خیری 12

 - کارشناسی 50 آقای مرتضی دافعیان 13

 مدرس دانشگاه دکتری 60 همایون یکتا 14

 - لیسانس 45 حمید جاللی 15

 

  



 

5   ، جلسه اول3طقه من    

 کنندگاندیدگاه شرکتهای اصفهان کنونی از ویژگی .3
 . جلسه اول3های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 شهری

 مثبت

 زیبا شهر

 آسان دسترسی با شهری

 فصل چهار شهر

 فضایی عدالت با شهری

 سرسبز شهر

 رودزاینده رودخانه با شهری

 اصفهانی خاص اسامی با شهری

 زیاد قدمت با تاریخی شهر

 تمیز شهر

 مناسب هوای و آب شهری با

 گردشگری هایجاذبه با شهری

 غنی تمدن و دارای فرهنگ شهر

 منفی

 هوا آلودگی با شهری

 شدید ترافیک با شهری

 (متعدد هایخانهقهوه وجود) نامناسب فضاهای با شهری

 فرسوده و قدیمی بافت با شهری

 صنعتی شهر

  شلوغ شهر

 

 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 اول3. منطقه 1مطلوب. منطقه : نمونه شهر 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 

 زیبایی

 رودزاینده وجود

 متعدد هایکوه

 اخالق با مردم
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 تمیزی

 مناسب هوای و آب داشتن  و بودن چهارفصل

 نواز مهمان مردمان

 تاریخی و فرهنگی هایمکان وجود

 وجود نظم

 

 تبریز

 

 اصفهان با هوایی و آب شباهت

 اصفهان با صنعتی و گردشگری لحاظ به شباهت

 اصفهان با خوب رابطه

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگفتگوها یمبنا بر

 :است مشاهده

 . جلسه اول3کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 مردم شهر
 شهری با مردم آگاه و دارای فرهنگی غنی

 رانندگی مقررات پیرو مدار مردم قانون

 مدیریت شهر
 زدگی شعار از دور به گرا عمل مدیران

 صادق و مردمی مسئولین با شهری

 اقتصاد

 شهری با اقتصاد متکی به گردشگری 

 های متنوعشهری با شغل

 شهری بدون فقر و اقشار ضعیف

 گذشتگان میراث بر مبتنی هویت با شهری هویت

 محیط زیست
 شهری با هوای پاک

 شهری بدون آلودگیِ ناشی از زباله 

 کالبد و خدمات شهر

 های تفریحی سالم و متنوع شهری با مکان

 شهری با فضای سبزِ امن و سالم با امکانات فرهنگی 

 عمومی مدرن، مجهز و پاک نقل و شهری با حمل

 های فرهنگی و ورزشی متنوع شهری با مکان

 سواری همگانی شهری با فضای دوچرخه

 های ساده اما شکیل شهری با ساختمان

 استاندارد و پهن هایشهری با خیابان

 شهری بدون ترافیک



 

7   ، جلسه اول3طقه من    

 شهری بدون بافت فرسوده و مخروبه 

 

 گیری نتیجه رأی .6
 هر. شد 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 3 کنندهشرکت

 آرا تعداد اتییجز. هستند هاشاخص نیترمهم «مخروبه و فرسوده بافت بدون یشهر» و «یهمگان یسواردوچرخه یفضا با

 :است ریز قرار از

 . جلسه اول3های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگیاولویت: 1 جدول

 تعداد آرا گزاره ردیف

 5 همگانی سواریدوچرخه فضای با شهری .1

 5 مخروبه و فرسوده بافت بدون شهری .2

 4 گردشگری به متکی اقتصاد با شهری .3

 3 متنوع و سالم تفریحی هایمکان با شهری .4

 3 فرهنگی امکانات با سالم و امن سبزِ فضای با شهری .5

 3 غنی فرهنگی دارای و آگاه مردم با شهری .6

 3 ضعیف اقشار و فقر بدون شهری .7

 2 استاندارد و پهن هایخیابان با شهری .8

 2 ترافیک بدون شهری .9

 2 زباله از ناشی آلودگیِ بدون شهری .10

 1 صادق و مردمی مسئولین با شهری .11

 1 متنوع ورزشی فرهنگی هایمکان با سرزنده شهری .12

 1 شکیل اما ساده هایساختمان با شهری .13

 1 زدگی شعار از دور به گرا عمل شهری با مدیران .14

 0 پاک هوای با شهری .15

 0 پاک و مجهز مدرن، عمومی نقل و حمل با شهری .16

 0 متنوع هایشغل با شهری .17

 0 رانندگی مقررات پیرو مدار مردم قانونشهری با  .18

 0 گذشتگان میراث بر مبتنی هویت با شهری .19

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 داشتند آن به زین یانتقادات یول کردند یابیارز مطلوب و دیجد ینوع را جلسه یبرگزار وهیش نیا گرچه کنندگانشرکت

 :جمله از
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 شوند؛یم جدا بحث از هستند خود نظر پیتا مشغول که یزمان افراد همه یبرا پیتا امکان یزمانهم لیدل به •

 مطرح شتریب را یکل یهاصحبت لیدل نیهم به و است دشوارتر نیآنال بحث در اتییجز خصوص در گفتگو •

 کنند؛یم

 لیتما کمتر شود،یم صحبت شهر مشکالت مورد در شتریب جلسات نیا در که یفکر نهیزم شیپ خاطر به اغلب •

 کنند؛ صحبت ندهیآ مورد در یفعل مشکالت وجود با دارند

 .شهر کل تا کنند صحبت خود محله مورد در هستند عالقمند شتریب •

 


