
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 چهارم جلسه ،7 منطقه

 

 

 

 9911 ماهبهشتیارد 8: خیتار

 98:81-97:11: جلسه یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 9911تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین
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 شناسنامه جلسه .1
 9911 ماهبهشتیارد 8: خیتار

 98:81-90:11: جلسه یبرگزار زمان

 نفر 90: شدگاندعوت تعداد

 (مرد 6 و زن 8) نفر 98: کنندگانشرکت تعداد

 ییالفقراخادم مهوش: 9 لگریتسه

 یانیک عباس: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 اصفهان رشه جامع برنامه تیسا در افراد نیا داوطلبانه نامثبت دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 6 و خانم 8 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا مشخصات. بود

 . جلسه چهارم7: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 - کارشناس ارشد 21 فریبا فرجی 9

 خبرنگار کارشناسی 61 مهراب صابری 2

 حوزه علمیه کارشناسی 91 فاطمه اسماعیلی 9

 - کارشناسی ارشد 21 بهناز امیرآبادی عتیق 8

 - کارشناسی ارشد 92 پوریمریم شاه 1

 - کارشناسی 90 وحید محمودیان 6

 کارمند کارشناسی 11 مطهره پاسوار 0

 معلم بازنشسته فوق دیپلم 61 محمد رستاخیز 8

 دانشجو کارشناسی 21 زارعیعلیرضا  1

 - کارشناسی 81 آزاده حاجی هادیان 91

 شرکت دام و طیور کارشناسی ارشد 81 سعیده سجاد 99

92 
 کارشناسی ارشد 99 سعید زنگنه

گذار استارتاپ بنیان

 اونیکس

 دارخانه کارشناسی 98 الهام شعله 99

 آزاد کارشناسی 21 زادهسجاد قاسم 98

 

 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 چهارم7منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 



 

 5   چهارم، جلسه 7طقه من  

 اصفهان موجود  

 گزاره بعد

 منفی مردم شهر

 عامی و تحت تاثیر رسانه

 تجمالتی

 ناآگاه

 گیر با همدلی پایینسخت

 خود برتربین

 غمگین

 فکر در عملبی

 دارای آداب و رسوم دست و پاگیر

 کالبد شهر

 مثبت

 عدم رعایت اصول شهرسازی

 آثار تاریخی تخریب شده

 اندازهسازی بیآپارتمان

 های خالیمسکن

 هویتسیمای شهری بی

 منفی

 تمیز

 دسترسی آسان

 سرسبز

 منفی مدیریت شهر

 های شهرتوجه به زیباییبی

 توجه به به سالمت روان شهروندانبی

 برنامه برای توسعه شهربی

های فرهنگی و مانع در برگزاری برنامه

 تفریحی

 شهرکمرنگی نقش زنان در اداره 

 منفی شهر

 شلوغ با ترافیک شدید

 محیطیآلوده با مشکالت زیست

 دارای شکاف طبقاتی و فرهنگی

 مهاجرپذیری باال

 گریزسرمایه

 های کسب و کار پایینشاخص

های کمرنگ شدن لهجه و آداب و رسوم

 قدیمی
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 مثبت
 دارای تمدن تاریخی

 رود وجود زاینده

 

 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 چهارم7: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 انتخاب شهردلیل  شهر انتخابی

 اصفهان

 قدمت زیاد و برخوردار از میراث فرهنگی

 دسترسی به امکانات شهری

 رودزیبایی زاینده

 زیبایی فضای شهری

 اصل و نسب اصفهانی

 لندن

 تکاپو و سرزندگی شهری

 دسترسی راحت به حومه

 اقتصاد قوی

 رعایت شهرسازی استاندارد

 مداریپیاده

 شهری امکانات عادالنه توزیع

 شهرهای ایتالیا
 جاری بودن هنر در شهر

 لبخند مردمان شهر

 لوزان

 وجود آرامش

 هوا لطافت و سرسبزی وجود

 گذشته در زندگی هوای و حال با شهری

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 و کالبد شهر، تیریمد شهر، مردم بعد 9 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

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

 . جلسه چهارم7کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 مردم شهر
 همدل و خیرخواه مردم

 گرمطالبه و پذیرمسئولیت مردم



 

 7   چهارم، جلسه 7طقه من  

 مدیریت شهر

 محروم مناطق رفاه کنندهتأمین

  طبقاتی فاصله و تبعیض بدون

 پایدار درآمدهای دارای

 علمی تحقیقات و هاحامی دانشگاه

کالبد و 

 خدمات شهر

 رونق پر گردشگری با شهری

 هوشمند شهر

 هوا آلودگی بدون شهری

 امن شهر

 اصفهانی فرهنگ حافظ شهر

 رودزاینده دائمی جریان با شهری

 ترافیک بدون شهری

 تجدیدپذیر هایانرژی از مندبهره شهر

 بافت با متناسب عمومی نقل و حمل با شهری

 استاندارد و شده کنترل سازیبلندمرتبه و تراکم با شهری

 تاریخی آثار و بافت حافظ شهر

 

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

 بافت فظحا شهر» اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهایژگیو نیترمهم عنوان به را گزاره 9 کنندهشرکت

 :است ریز قرار از آرا تعداد اتییجز. است گزاره نیترمهم «یخیتار آثار و

 . جلسه چهارم7های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگیاولویت: 5جدول  

 تعداد آرا گزاره ردیف

 1  تاریخی آثار و بافت حافظ شهر  .9

 4 محروم مناطق رفاه کنندهتأمین شهر  .2

 8  طبقاتی فاصله و تبعیض بدون شهری  .9

 8  رودزاینده دائمی جریان با شهری  .8

 9  رونق پر گردشگری با شهری  .1

 2 هوشمند شهر  .6

 2  هوا آلودگی بدون شهری  .0

 2  پایدار درآمدهای با شهری  .8

 2  اصفهانی فرهنگ حافظ شهر  .1

 2 علمی تحقیقات و هادانشگاه حامی شهر  .91
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 9  امن شهر  .99

 9 همدل و خیرخواه مردم با شهری  .92

 9  تجدیدپذیر هایانرژی از مندبهره شهر  .99

 9  بافت با متناسب عمومی نقل و حمل با شهری  .98

 1  استاندارد و شده کنترل سازیبلندمرتبه و تراکم با شهری  .91

 1 گرمطالبه و پذیرمسئولیت مردم با شهری  .96

 1  ترافیک بدون شهری  .90

 

 

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


