
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 چهارم جلسه ،۸ منطقه

 

 

 

 9911 بهشتیارد ۸: جلسه خیتار

 93/9۸ یال 91: 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 بهشتیارد 8: جلسه خیتار

 93/98 یال 91: جلسه یبرگزار زمان

 نفر 91: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 8 و خانم 4) نفر 91: کنندگانشرکت تعداد

 یاحمد ملک مهیحک: 9لگریتسه

 یصادق اسما: 1لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
. بود رشه جامع برنامه تیسا در افراد نیا داوطلبانه ثبتنام دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 8 و خانم 4 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا مشخصات

 . جلسه چهارم8: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 کارشناس بازرگانی کاردانی 49 خسرویان حمیدرضا 9

  کارشناسی 03 اصغر قاسمی کیا 1

 دانشجو کارشناسی 91 سهیال عباسیان 9

 مؤسسه مدیر و ویراستار کارشناسی 41 نسرین مهرمحمدی 4

 پژوهشی فرهنگی

 مدیر شرکت نرم افزار - - محمد وکیلی 5

  دیپلم 54 امین پیشگاهی 0

  دیپلم 41 شهزاد بهادری 1

 بازنشسته فوالد کاردانی 59 حمید رضا جاللی 8

 وکیل دادگستری کارشناسی ارشد 41 نریمانی سعید 1

  کارشناسی 91 شهربانو عسگری 93

  کارشناسی 19 ساالر مسائلی 99

 کارشناس برق کارشناسی 95 مهدی جمشیدی 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 چهارم8منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود  

 گزاره بعد



 

 5   چهارم، جلسه 8طقه من  

 مثبت مردم شهر

 بودن مذهبی

 بودن مستمندان دستگیر و بخشنده

 مذهبی هایاقلیت سایر و یهودیان ارامنه، وجود

 منفی مدیریت شهر

 مختلف و  قشرهای ریزی برای حضورنیازمند برنامه

 های متفاوتسنت و آداب

 آالینده وجود صنایع

  مدرن پاساژهای و هاضعف در ایجاد مکان

 جوانان برای مدرن هایضعف در ایجاد تفریح

 شهر
 مثبت

 ولکپ دوزی، گالبتون دستی )زربافی، صنایع تنوع

 دوزی و ...(

 اسالمی زیبای معماری

 مادر صنایع وجود

 صنعتی و کشاورزی آالتماشین و وسایل ساخت

 بودن صنعتی و کارنخانجات

 تاریخی فضاهای نظر از دلنشین بسیار

 گردشگری و توریسم جذب در متنوع هایپتانسیل

 و تفریحی رفاهی امکانات

 مسافرین برای واسکان جا بودن ارزان

 مناسب و زاینده رود هوای

 سبز فضای و هاپارک

 فرد منحصربه هایمناره و مسجدها

 زادگان امام دارای اماکن معنوی مثل 

 تمیز بودن شهر

 های مدرن برای انسان عصر جدیدبدون جاذبه منفی

 

 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 چهارم8: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 تبریز
 زایی در کشوردر اشتغالدارا بودن رتبه اول 

 شبیه بودن فرهنگ آنها به اصفهان



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 6

 

 

 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

 آرامش رامسر

 اصفهان

 تاریخی بافت

 سبز فضاهای وجود

 مذهبی بودن

 زیبایی 

 داشتن اصاللت و روح خاص

 اقتصاد قوی

 داشتن مردمی خوب

 زیبا بسیار شهری بافت کیش

 زوریخ

 زندگی سطح باال کیفیت

 شهر بودن آرام

 طبیعی هایزیبایی

 آلمان و اسپانیا

 آرامش 

 شغلی ثبات

 امنیت

   انسان برای شدن قائل ارزش

 هند
 و پذیرش آن  شرایط بدترین در مردم زندگی

 یکدیگر کنار در مختلف رسومات و هاوجود آیین

 سنگاپور

 محیطیزیست توجه به رویکردهای

 پایدار و سبز هایاستفاده از انرژی

 هر ش مدیریت مدرن برای بهبود هایتکنولوژی و فناوری

 سرسبزی

 شهروندان رفاه

 آمستردام

 محیطی  زیست توجه به رویکردهای

 پایدار و سبز هایاستفاده از انرژی

 هر وش مدیریت مدرن برای بهبود هایتکنولوژی و فناوری

 شهروندان رفاه

 سرسبزی
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 چهارم. جلسه 8کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 مدیریت شهر

 

 درگیری و جنایت و جرم میزان کمترین با قانونمند  شهری

 مناسب اقتصادی فضای و شغلی امنیت و شغلی فرصت دارای  شهری

 مالیات وضعیت خصوص در شفافیت با  شهری

 دولتی هایارگان و هاسازمان ساختار اصالح با شهری

 دیدج هایتکنولوژی از گیریبهره با شهر و در مدیریتمشارکت شهروندان  با شهری

 دلسوز و بومی مدیران و

 انتظامی نگاه و سنتی لزوما نگاه از دور به  شهری

 اصفهان تاریخی و فرهنگی فضای با متناسب شهرسازی با شهری

 خانه اجاره کاهش خصوص در درست تصمیمات با شهری

 کشاورزی و کشاورز به اهمیت با شهری

 دستی صنایع هنرمندان گسترده فعالیت و هنر به اهمیت با شهری

 توانمند افراد و جوانان از استفاده با و رانت بدون شهری

 آنان به مسئولیت واگذاری و مشکالت رفع برای مردم مشارکت با شهری

کالبد و 

 خدمات شهر

 دوچرخه تشویق و کم،ترافیک  کمتر، آلودگی و سالم هوای و آب ایردا شهری

 سواری

 یافتهتوسعه مدارس و آموزش به عموم دسترسی با  شهری

 سالمتی خدمات افزایش همگانی و بهداشت و درمان تامین با شهری

 مردم شهر

 مختلف هایسلیقه یبرگیرنده در شهری

 تاریخی هایبافت و آثار از نگهداری و تاریخی آثار به احترام با شهری

 نره و عشق  نماد که شاد مردمانی زیبا، و با فعال، و پویا سرزنده، و نشاط با شهری

 هستند

 حسط در و فردی سطح در زندگی شئونات تمامی در بلکه اسم، در نه داردین شهری

 حکومتی

 باال اجتماعی روابط و و فرهنگ عمومی، افکار با شهری

 

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

 یاراد یشهر» اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهایژگیو نیترمهم عنوان به را گزاره 9 کنندهشرکت

 هروندانش یشهر تیریمد با یشهر» و «سواریدوچرخه به تشویق و ترافیک باکاهش کمتر یآلودگ و سالم یهوا و آب
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 ریز رارق از آرا تعداد اتییجز. هستند هاگزاره نیترمهم «دلسوز و یبوم رانیمد و جدید هایتکنولوژی از گیریبهره با و

 :است

 . جلسه چهارم8های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 تشویق و ترافیک کم، کمتر، آلودگی و سالم هوای و آب ایردا شهری  .9

 سواری دوچرخه
1 

 هایتکنولوژی از گیریبهره شهر و با مشارکت شهروندان در مدیریت با شهری  .1

 دلسوز  و بومی مدیران و جدید
5 

 4 درگیری و جنایت و جرم میزان کمترین با قانونمند  شهری  .9

 4 مناسب اقتصادی فضای و شغلی امنیت و شغلی فرصت دارای  شهری  .4

 1 دولتی هایارگان و هاسازمان ساختار اصالح با شهری  .5

 1 آنان به مسئولیت واگذاری و مشکالت رفع برای مردم مشارکت با شهری  .0

 و شقع  نماد که شاد مردمانی زیبا، و با فعال، و پویا سرزنده، و نشاط با شهری  .1

 هستند هنر
1 

 9 مالیات  وضعیت خصوص در شفافیت با  شهری  .8

 9 انتظامی نگاه و سنتی لزوما نگاه از دور به  شهری  .1

 3 اصفهان تاریخی و فرهنگی فضای با متناسب شهرسازی با شهری  .93

 3 خانه اجاره کاهش خصوص در درست تصمیمات با شهری  .99

 3 کشاورزی و کشاورز به اهمیت با شهری  .91

 3 دستی صنایع هنرمندان گسترده فعالیت و هنر به اهمیت با شهری  .99

 3 توانمند افراد و جوانان از استفاده با و رانت بدون شهری  .94

 3 یافتهتوسعه مدارس و آموزش به عموم دسترسی با  شهری  .95

 3 سالمتی خدمات افزایش همگانی، بهداشت و درمان تامین با شهری  .90

 3 مختلف هایسلیقه یبرگیرنده در شهری  .91

 3 تاریخی هایبافت و آثار از نگهداری و تاریخی آثار به احترام با شهری  .98

 در و فردی سطح در زندگی شئونات تمامی در بلکه اسم، در نه داردین شهری  .91

 حکومتی سطح
3 

 . باال اجتماعی روابط و و فرهنگ عمومی، افکار با شهری  .13

 

 

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


