
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 سوم جلسه ،۸ منطقه

 

 

 

 

 9911 ماهبهشتیارد 4: خیتار

 91-91: یبرگزار زمان

 

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 9911تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 9911 ماهبهشتیارد 4: خیتار

 91-91: یبرگزار زمان

  نفر 39: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 1 و خانم 1) نفر 91: کنندگانشرکت تعداد

 یموحد سحر:  9 لگریتسه

 یکازرون زهرا: 3 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 جامع هبرنام تیسا در نامثبت قیطر از کنندهشرکت افراد. داشتند حضور آقا نفر 1 و خانم نفر 1 برگزارشده، جلسه در

 :است ریز شرح به افراد مشخصات شدند؛ دعوت جلسه نیا به اصفهان شهر

 . جلسه سوم8: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 ابزار فروش لیسانس 91 زارع رضا 9

 کارمند بیمه لیسانس 99 بحرانی بهروز 3

 دانشجو دانشجوی ارشد 31 صادقی میرمحمد سروش 9

 مدیر کلینیک دانشجوی دکتری 91 زائری صفیه 4

 خانه دار لیسانس 93 یاوری فرشته 5

 وکیل دادگستری کارشناس ارشد 99 رسول آل شادی 1

 حقوقی کارشناس ارشد 32 عشقی نژاد محمدرضا 1

 خانه دار کارشناسی 93 مظاهری نگار 2

 دانشجو لیسانس 35 جواهری علی محمد 1

 مهندس لیسانس 54 اصفهانی شریف حمید 93

 خانه دار فوق لیسانس 44 پرور لطفی لیال 99

 ساختمانی ارشد 32 هارونی علی 93

 مدرس ارشد 32 موسی نری آقای 99

 مینیاتوریست لیسانس حقوق 31 جدیداالسالمی خانم 94

 پزشک دکتری 43 رسول آل مرضیه 95

 کارمند شرکت عمران سیکل 53 نجفی محسن 91

 

 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 سوم8منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 



 

 5   ومس، جلسه 8طقه من  

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 مطیع حد از بیش مردم منفی مردم شهر

 مدیریت و اقتصاد شهر

 

 منفی

 نرخ باالی بیکاری

 هاالشچ بر غلبه برای ملی جایگاه از گیری بهره از ناتوان

 اصفهان به هاشهرستانی قابل توجه مهاجرت

 گردشگر جذب برای زیرساخت نبود

 هازیرساخت نایافتگیتوسعه

 ناشی از آن مشکالت و نشینی حاشیه

 مثبت
 صنعتی شهر

 ماهر صنعتگران شهر

 شهر

 مثبت

 تاریخی وجود آثار

  امکان زندگی راحت

 جذابیت بیشتر در مقایسه با سایر شهرها

 گردشگری شهر

 کشور شمال و جنوب بین راهشاه

  تاریخی جغرافیایی، متمایز موقعیت دارای

 زیبایی 

 منفی

 رودخشکی زاینده

 عریض هایخیابان نبود

 آب کم و خشک شهری

 

 

 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 سوم8: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 مناسب هوای و آب و طبیعت شمالی شهرهای

 جاذب سرمایه

 جاذب توریست

 و اجدادی آباء شهر اصفهان 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 6

 شهر فضای تمیزی

 مردم خوی خوب و خلق

 جذابیت زیبایی و

 پویایی اقتصادی تهران

  ادب و شکوفا بودن شعر شیراز

 زیبایی

 هازمینه همه در چشمگیر پیشرفت

 های شهرییافتگی زیرساختتوسعه تبریز

 اصفهان به نسبت بیشتر شهری میادین وجود

 وجه تاریخی شهر استانبول

 تاریخی شهروجه  پاریس

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 و کالبد شهر، تیریمد شهر، مردم بعد 4 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگفتگوها یمبنا بر

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

 . جلسه سوم8کنندگان. منطقه دیدگاه شرکت: شهر مطلوب از 4جدول 

 گزاره بعد

 مردم شهر
 در رانندگی، در) مودب، رعایت کننده حقوق دیگران فرهنگ، با شهری با شهروندانی

 رسانیاری و( و ... صف،

 مدیریت شهر

 حورمشخص ساختار تغییر) پاسخگو مدیران و خدمتگزار اداری شهری با سیستم

 (و کاهش بوروکراسی اداری، بندهای و زد کاهش تکنولوژی؛ به شدن مجهز ادارات؛

ها و ای برای رفع مشکالت مردم در شهرداریشهری با به کارگیری تسهیلگران محله

 ادارات

 جاری همیشه رودی و پرآب شهری

کالبد و خدمات 

 شهر

 با اههمر) درمانی و ومذهبی ،رفاهی ورزشی فرهنگی، امکانات: متوازن توسعه با شهری

 (متخصص کادر

  رونق پر هایراهپیاده عمومی پر جنب و جوش و فضاهای با شهری

 وسایل کارگیری به پاک، هوای کاهش استفاده از سوخت فسیلی،) سالم شهری

 ( سالم غذای و زیست، محیط مناسب و پیشرفته

  گسترده سبز فضای با شهری

 محوردوچرخهو  پاک نقل و حمل هایزیرساخت با شهری

 دسترس در و کیفیت با امکانات با شهری



 

 7   ومس، جلسه 8طقه من  

 

 

 اقتصاد و صنعت 

 

 دستی صنایع و گردشگری صنعت بر تاکیه با شکوفا شهری با اقتصاد

  مردان و جوانان فراوان برای شغلی هایفرصت با شهری

 با مردمی برخوردار از ثروت شهری

 اجتماعیکننده به مسئولیت عمل با صنایع شهری

 

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

 :است ریز قرار از آرا تعداد اتییجز

 . جلسه سوم8. منطقه های اصفهان مطلوببندی ویژگیاولویت: 5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

1.  

 ساختار تغییر) پاسخگو مدیران و ارخدمتگز اداری سیستمشهری با 

 و ،اداری بندهای و زد کاهش تکنولوژی؛ به شدن مجهز ادارات؛ محورشخص

 (کاهش بوروکراسی

8 

2.  
 درمانی و ومذهبی ،رفاهی ورزشی فرهنگی، امکانات: متوازن توسعه با شهری

 (متخصص کادر با همراه)
6 

3.  
 کارگیری به پاک، هوای سوخت فسیلی،کاهش استفاده از ) سالم شهری

 ( سالم غذای و ،زیست محیط مناسب و پیشرفته وسایل
5 

 5 رونق پر هایراهپیاده پر جنب و جوش و عمومی فضاهای با شهری  .4

 4 جاری همیشه رودی و پرآب شهری  .5

 4 با مردمی برخوردار از ثروت شهری  .6

7.  
 در) کننده حقوق دیگران، رعایت مودب ،فرهنگ با شهروندانیشهری با 

 رسانیاری و( و ... صف، در رانندگی،
4 

 3 مردان و جوانان فراوان برای شغلی هایفرصت با شهری  .8

 2 گسترده سبز فضایشهری با   .9

11.  
ای برای رفع مشکالت مردم در شهری با به کارگیری تسهیلگران محله

 ها و اداراتشهرداری
1 

 1 محورو دوچرخه پاک عمومی نقل و حمل هایزیرساخت با شهری  .11



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 8

 1 دستی صنایع و گردشگری صنعت بر تاکیه با شکوفا اقتصادشهری با   .12

 1 دسترس در و کیفیت با امکانات با شهری  .13

 1 کننده به مسئولیت اجتماعیعمل صنایعبا  شهری  .14

 

 

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


