
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 دوم جلسه ،۸ منطقه

 

 

 

 9311 ماهبهشتیارد 3: خیتار

 9۸:81-91: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 9311تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین
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 شناسنامه جلسه .1
 9311 ماهبهشتیارد 3: خیتار

 94:81-91: یبرگزار زمان

  نفر 84: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 93 و خانم 1) نفر 82: کنندگانشرکت تعداد

 یدیزشاه یمهر:  9 لگریتسه

 یباقر سهینف: 8 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 یبخش و یتلفن تماس قیطر از کنندهشرکت افراد از یبخش دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 93 و خانم 1 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا مشخصات. بود اصفهان شهر جامع برنامه تیسا در نامثبت قیطر از گرید

 . جلسه دوم8: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 - آموز دانش 91 سارا حق شناس 9

مدیر روابط عمومی گروه  کارشناسی 12 مجید صادقیان 8

المللی توسعه و عمران بین

 نصر سپهر

 مهندس متالوژی کارشناسی 84 محمدرضا پیکانی 3

 - کارشناسی 31 نعیمه شادمهر 8

 - دیپلم 11 علی اکبر عباسیان 1

 کارشناس بازرگانی کاردانی 89 آقای خسرویان 1

 - کارشناسی 19 قاسمی کیا آقای 1

 معمار کارشناسی معماری 81 خانم خدیوپور 4

 بیکار ارشد الکترونیک 81 حسین بالنی 1

 کارمند بیمارستان لیسانس 84 مائده عصارزادگان 92

 بازنشسته بانک فوق دیپلم 18 قدم علی رحیمی 99

دانشجوی  89 مهدی شهشهانی 98

 شناسیزیست

- 

 بازنشسته بیمارستان فوق دیپلم 13 کیوانمحمد حسین  93

 - دانشجوی شیمی 89 محمدحسین کثیری 98

 - ارشد پیراپزشکی 81 ثریا جاللی 91

 - مهندسی مکانیک 84 میالد مباشری 91

 دبیر آموزش و پرورش کارشناسی 88 منصور رنجبریان 91

 معمار و طراح داخلی - 81 پورآوا خدیو 94
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ریزی دکتری برنامه 83 حمید صابری 91

 شهری

- 

 شغل آزاد لیسانس حسابداری 88 خانم شعبانی 82

 

 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 دوم8منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 مثبت فرهنگ ملموس شهر

 های گردشگری تاریخیجاذبه

 میدان نقش جهان

 دستی متنوعصنایع

 مثبت فرهنگ ناملموس شهر

 تنوع فرهنگی )مذهبی، قومی و ...(

 نوازیمهمان

 دستی صنایعهای هنری و مهارت

 اصالت تاریخی

 پیچیده و پر رمز و راز

 محیط زیست شهر

 مثبت
 زاینده رود

 پاکیزگی

 منفی
 صنعتی بودن شهر

 سطح باالی آلودگی و بیمارری

امکانات و خدمات 

 شهر
 منفی

 ورزشی محدود امکانات و خدمات

 تفریحی محدود امکانات و خدمات

 منفی مدیریت شهر

نابرابر امکانات و خدمات در سطح توزیع 

 شهر

ریزی ترافیکی نیازمند تغییر )چراغ برنامه

 های متعدد سطح شهر(راهنمایی

 بانوان ورزش به توجهی کم

 هاورزشگاه به بانوان ورود ممنوعیت

 شهر توسعه در سلیقگی کج

 فقر فرهنگی در برخی مناطق شهری
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 مثبت

 نقل و توسعه حملتالش موفق در جهت 

  عمومی

 زیباسازی 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 دوم8شهر مطلوب. منطقه : نمونه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 آمستردام

 میزان جرایم پایین

 طبیعت بکر

 اقتصاد پررونق

 فرهنگ و روابط عمومی باالی مردم

 زوریخ

 میزان جرایم پایین

 طبیعت بکر

 اقتصاد پررونق

 فرهنگ و روابط عمومی باالی مردم

 اصفهان

 هااصفهانیشهر آبا و اجدادی 

 امکانات خوب

 نزدیکی به تهران

 فرهنگ باالی مردم

 مدیریت شهری خوب مشهد

ای شهرهای حومه

آلمان )هاله، 

 کارلزروهه(

 خدمات عمومی، رفاهی، تفریحی و حمل و نقل خوب

 هوای پاک

 پاریس

 سطح رفاه باال 

 آسایش شهروندان

 محیط شاد و سرزنده

 هوای پاک 

 تهران

  زیادامکانات 

 های قابل توجه رشد و ارتقافرصت

 هاتمرکز بهترین دانشگاه
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 شهرهای هلند

  یو سرزندگ یو شاد یروح زندگ وجود

 آدم ها نیب یو روابط اجتماع فرهنگ

 شفافیت در اداره امور

 توجه به همه اقشار حتی زندانیان

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 شهر، ستیز طیمح شهر، تیریمد بعد 8 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

 :است مشاهده قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا شهر شهروندان و شهر، خدمات و امکانات کالبد،

 . جلسه دوم8کنندگان. منطقه شرکت : شهر مطلوب از دیدگاه4جدول 

 گزاره بعد

 مدیریت شهر

 یشفاف در حوزه امور مال تیریبا مد یشهر

 یرسانو اطالع یکارآمد در حوزه روابط عموم یهایبا شهردار یشهر

 تراکم( دی)نه مثل قانون قابل خر دیخررقابلیغ یهابا قانون یشهر

 امن و با آرامش یشهر

 و بدون زباله زیتم یپاک و فضا عتیبا طب یشهر شهرمحیط زیست 

کالبد، امکانات، و 

 خدمات شهر

 یبرابر امکانات بهداشت عیبا توز یشهر

 یشهر یباسازیسبز و ز یبرابر فضا عیبا توز یشهر

 نهمه شهروندا یو در دسترس برا شرفتهیپ یو دانشگاه یبا مراکز آموزش یشهر

 همه شهروندان و به خصوص یو در دسترس برا شرفتهیپ یبا امکانات ورزش یشهر

 زنان

 و ریلچیو یشده برا یسازاستاندارد و مناسب یروهاادهیو پ هاابانیبا خ یشهر

 کالسکه

 شرفتهیپ یبا حمل و نقل عموم یشهر

 ر در شهربراب عیو با توز شرفتهیپ یو رفاه یحیتفر ،یبا امکانات فرهنگ یشهر

 مداردوچرخه یشهر

 یو فرودگاه یاجذاب جاده یهایبا ورود یشهر

 یشاخص و جهان یبا عناصر معمار یشهر

 شهروندان شهر

 مند و با انضباطبا شهروندان قانون یشهر

 افتیزباله و باز کیبا شهروندان با فرهنگ در حوزه تفک یشهر

 برخوردار و ثروتمند یبا مردم یشهر
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 گیری نتیجه رأی .6
 هر. دش ارسال جلسه در کنندگانشرکت یبرا یدهیرا یبرا ت،ینها در ن،یآنال یگفتگو از مستخرج یهاشاخص

 ،یرهنگف امکانات با یشهر. » کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاشاخص نیترمهم عنوان به را شاخص 3 کنندهشرکت

 98 کننده شرکت 82 انیم از یعنی. آورد دست به را آرا تعداد نیشتریب «شهر در برابر عیتوز با و شرفتهیپ یرفاه و یحیتفر

 :است ریز قرار از آرا تعداد اتییجز. کردند اعالم خود یهاتیاولو از یکی عنوان به را نهیگز نیا نفر

 . جلسه دوم8های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 98 رابر در شهرب عیو با توز شرفتهیپ یو رفاه یحیتفر ،یبا امکانات فرهنگ یشهر  .9

 1 تراکم( دی)نه مثل قانون قابل خر دیخررقابلیغ یهابا قانون یشهر  .8

همه شهروندان و به  یو در دسترس برا شرفتهیپ یبا امکانات ورزش یشهر  .3

 خصوص زنان
1 

 8 یشهر یباسازیسبز و ز یبرابر فضا عیبا توز یشهر  .8

 8 شرفتهیپ یبا حمل و نقل عموم یشهر  .1

 3 یو فرودگاه یاجذاب جاده یهایبا ورود یشهر  .1

 3 و بدون زباله زیتم یپاک و فضا عتیبا طب یشهر  .1

 8 یبرابر امکانات بهداشت عیبا توز یشهر  .4

 8 مند و با انضباطبا شهروندان قانون یشهر  .1

 8 افتیزباله و باز کیبا شهروندان با فرهنگ در حوزه تفک یشهر  .92

 8 یشاخص و جهان یبا عناصر معمار یشهر  .99

همه  یو در دسترس برا شرفتهیپ یو دانشگاه یبا مراکز آموزش یشهر  .98

 شهروندان
8 

 8 امن و با آرامش یشهر  .93

 9 مداردوچرخه یشهر  .98

 9 یشفاف در حوزه امور مال تیریبا مد یشهر  .91

و  ریلچیو یشده برا یسازاستاندارد و مناسب یروهاادهیو پ هاابانیبا خ یشهر  .91

 کالسکه
9 

 2 یرسانو اطالع یکارآمد در حوزه روابط عموم یهایبا شهردار یشهر  .91

 2 برخوردار و ثروتمند یبا مردم یشهر  .94

 

 



 

 9   دوم، جلسه 8طقه من  

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 خصوص نیا در یمثبت نظر و کردند استقبال شهروندان نظرات کسب یبرا یاجلسه یبرگزار از جلسه کنندگانشرکت

 احصاء رتصو در را جلسه و داشتند را خود یزندگ محل خصوص در صحبت به لیتما کنندگانشرکت از یبرخ. داشتند

 .دانستندیم دیمف مردم یزندگ یمحل مشکالت


