
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،6 منطقه

 

 

 

 1911 ماهبهشتیارد 1: خیتار

 14:81-13:91: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 1911تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 1911 ماهبهشتیارد 1: خیتار

 14:81-13:91: یبرگزار زمان

  نفر 39: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 11 و خانم 11) نفر 31: کنندگانشرکت تعداد

 یدیزشاه یمهر:  1 لگریتسه

 یانیک عباس: 3 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 گرید خشب و یتلفن یهاتماس کنندگانشرکت از یبخش دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 11 و خانم 11 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا مشخصات. بود اصفهان شهر جامع برنامه تیسا در داوطلبانه نام ثبت

 . جلسه اول6: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 - - - دانآقای نکته 1

 وکیل کارشناسی ارشد 91 الهام شیخانیان 3

 - ریزی شهریکارشناس ارشد برنامه 34 مسعود قاسمی 9

 کارمند اداره محیط زیست - - آقای ستایش 8

 کارمند شرکت اختربرق فوق دیپلم - نژادعلیرضا فوالدی 5

 - کارشناس ارشد عمران - محمدرضا کمالی 6

 - کاردانی 93 بهمن رییسی 3

 - آموزدانش 15 ریحانه رستمی 4

 - کارشناس برق - میالد براتی 1

 - دانش آموز 13 علی نامداری 11

 بازنشسته وزارت نیرو کارشناسی - اردشیر آقاداوودی 11

 - کارشناس مکانیک 38 عرفان نوری 13

 مهندس پتروشیمی کارشناسی - قاسم بیانی 19

 - - - مریم زارعی 18

 - ریزی شهریکارشناس ارشد برنامه - قلمنیلوفر راست  15

 متخصص پزشکی قانونی دکتری - صالحی 16

 - - - خانم محمدی 13

 - کارشناسی ارشد - سپیده زارعی 14

 - کارشناسی ارشد - سحر زارعی 11

 - کارشناسی - راضیه جعفری 31

 - - - ملکه اسماعیلی 31

 



 

 5  اول، جلسه 6طقه من  

 کنندگانشرکتهای اصفهان کنونی از دیدگاه 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 اول6منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود  

 گزاره بعد

مدیریت و اقتصاد  

 شهر

 مثبت

 هانظارت مطلوب بر اجرای ساختمان

 تمرکز جریان سرمایه

 نرخ اشتغال قابل قبول

 مدیریت مطلوب زباله

 مدیریت خوب شهری

 شهر گردشگری

 جمعیت مناسب

 منفی

 های گردشگریمدیریت نامطلوب پتانسیل

 های سطحیمدیریت نامطلوب آب

 مهاجرینمهاجرپذیری و فرهنگ پایین 

 نابرابری در شهر

 مدیریت نامطلوب زباله

زیست و محیط

 جغرافیای شهر
 مثبت

 تمیزی معابر و فضاهای سبز

 وجود زاینده رود

 رودفضای سبز کناره زاینده

 موقعیت جغرافیایی

 کالبد

 مثبت

 سیمای شهری زیبا

 معماری مساجد و ابنیه تاریخی

 پتانسیل گردشگری

 وجود ابنیه تاریخی

 منفی
 ترافیک زیاد

 خطوط ناکافی مترو

 شهروندان شهر
 مثبت

 شهروندان پیگیر

 حس تعلق شهروندان به اصفهان

 با ایمانی

 سطح پایین فرهنگ شهرنشینی منفی
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 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 اول6: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 شهر مطلوب

 های خوبدسترسی

 هزینه کم زندگی

 مندیقانون

 خوب و زیاد های شغلیفرصت

 تحت نظارت مستمر مدیران

 مندی مسئوالن در خصوص مشکالت مردمدغدغه

 کیش

 مندیقانون

 مدیریت مطلوب زباله

 آب و هوای مطلوب

 ترافیک کم

 امکانات مدرن

 نبود تعصب مذهبی

 ای و در نتیجه حفظ حریم خصوصینبود روابط عشیره

 نبود متکدی در شهر

 نشینیحاشیهنبود 

 تیآرامش و امن

 امکانات زیاد تفریحی

 - رامسر

 کاشان

 جمعیت کم

 وسعت کم

 پیشینه تاریخی ارزشمند

 گیری حداکثری مدیریت شهری از ابنیه تاریخیبهره

 اصفهان

 زیبایی

 سرسبزی

 سرآمدی )در مقایسه با سایر شهرها(

ماست، قلمکار، خورش های خوشمزه )آش شلهخوراک

 نون خشکه و ...(

 هویت اصفهانی بودن

 وجود جنگل و طبیعت بکر گرگان



 

 7  اول، جلسه 6طقه من  

 بارسلونا

  ای مدیترانه هوای و آب دلیل به اسپانیا

 مردم رفاه باالی نسبتا سطح

 سکنه سرزندگی

 شهر سیمای بودن رنگ آب و خوش

 متعدد و شاد هایکارناوال بوجود

 مردم خونگرم

 کارامد تقریبا پرورش آموزش سیستم

 یکنواخت در شهر معماری سبک  آمستردام

 زندگی کیفیت باالی هایشاخص  وین

 شباهت به اصفهان استامبول

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 شهر، شهروندان شهر، اقتصاد بعد 5 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

 :تاس مشاهده قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا شهر ستیز طیمح و شهر، خدمات و کالبد شهر، تیریمد

 . جلسه اول6کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 اقتصاد شهر
 ادیز یشغل یهاکسب و کار و فرصت یبا رونق باال یشهر

 افتهیتوسعه  یو امکانات گردشگر یبا اقتصاد گردشگر یشهر

 شهروندان شهر

 ریپذو قانون ریپذتیآشنا به حقوق خود، مسئول یبا شهروندان یشهر

 رییتغ یرایاهل مطالعه و پذ یبا شهروندان یشهر

 خلق و با اخالقآراسته، خوش یبا شهروندان یشهر

 مدیریت شهر

 اطقمن نیا تیو مصمم به بهبود وضع نینشهیکارآمد مناطق حاش تیریبا مد یشهر

 رییتغ یرایکاردان و پذ ،یدلسوز، قو ییشورا یبا شهردار و اعضا یشهر

 یو ورزش ،یفرهنگ ،یحیتفر ،یعادالنه خدمات رفاه عیبا توز یشهر

 یخیو اماکن تار یخیبافت تار یمصمم بر حفظ و ارتقا یشهر تیریبا مد یشهر

 ی و انسان یعیکارآمد منابع طب تیریبا مد یشهر

 یشهر کپارچهی تیریبا مد یشهر

کالبد و 

 خدمات شهر

 توانخواهان یشده برا یسازارزان، و مناسب شرفته،یپ یبا حمل و نقل عموم یشهر

 ادیخاص و ز یبصر یهاتیبا جذاب یشهر

 شاد و متنوع یدادهایبا رو یشهر

محیط زیست 

 شهر

 رودندهیپسماند، و زا افتیاندک، باز یاگلخانه یپاک، با گازها یبا هوا ز،یتم یشهر

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

 ریز رارق از آرا تعداد اتییجز. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهایژگیو نیترمهم عنوان به را گزاره 9 کنندهشرکت

 :است

 . جلسه اول6های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول  

 تعداد آرا گزاره ردیف

 3 ادیز یشغل یهاکسب و کار و فرصت یبا رونق باال یشهر  .1

 پسماند، و افتیاندک، باز یاگلخانه یپاک، با گازها یبا هوا ز،یتم یشهر  .3

 یجار رودندهیزا
6 

 6 رییتغ یرایکاردان و پذ ،یدلسوز، قو ییشورا یبا شهردار و اعضا یشهر  .9

 6 ریپذو قانون ریپذتیآشنا به حقوق خود، مسئول یشهروندان  .8

 5 یو ورزش ،یفرهنگ ،یحیتفر ،یعادالنه خدمات رفاه عیبا توز یشهر  .5

 8 افتهیتوسعه  یو امکانات گردشگر یبا اقتصاد گردشگر یشهر  .6

 9 یو انسان یعیکارآمد منابع طب تیریبا مد یشهر  .3

 نیا تیو مصمم به بهبود وضع نینشهیکارآمد مناطق حاش تیریبا مد یشهر  .4

 مناطق
3 

 3 یشهر کپارچهی تیریبا مد یشهر  .1

 1 رییتغ یرایاهل مطالعه و پذ یشهروندان  .11

 یشده برا یسازارزان، و مناسب شرفته،یپ یبا حمل و نقل عموم یشهر  .11

 توانخواهان
1 

 1 خلق و با اخالقآراسته، خوش یبا شهروندان یشهر  .13

 1 ادیخاص و ز یبصر یهاتیبا جذاب یشهر  .19

 1 شاد و متنوع یدادهایبا رو یشهر  .18



 

 9  اول، جلسه 6طقه من  

و اماکن  یخیبافت تار یمصمم بر حفظ و ارتقا یشهر تیریبا مد یشهر  .15

 یخیتار
1 

 

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهشرکتنظر  .7
 .نداشتند ینظر جلسه یبرگزار وهیش خصوص در کنندگانشرکت


