
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 31 و 9 یهامنطقه

 

 

 

 

 3199 بهشتیارد 9: خیتار

 33:11-31: یبرگزار زمان

 

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 3199تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 9999 بهشتیارد 9: خیتار

 93:91-91: یبرگزار زمان

  نفر 9۱: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 9 و خانم 2) نفر 5: کنندگانشرکت تعداد

 یناج زهرا:  9 لگریتسه

 یقاسم الهام: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
. بود رشه جامع برنامه تیسا در داوطلبانه ثبتنام افراد نیا دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 9 و خانم 2 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا مشخصات

 11و  9های : مشخصات شرکت کنندگان. جلسه منطقه1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 مددکار اجتماعی دیپلم 11 فریدون کاید 9

 فوق دیپلم 21 عماد الدین متین 2

رشته تلویزیون دانشجو 

و هنرهای دیجیتال. فعال 

 تئاتر

 دانشجوی رشته عمران لیسانس 21 محمد ضیایی 9

 فوق لیسانس 29 مرضیه معطریان 4
کارمند شرکت مشاوره 

 شهرسازی

 - لیسانس 21 پرستو میرزاباقریان 5

 

 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

 11و  9های منطقه های اصفهان کنونی. جلسه: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود  

 گزاره بعد

 مثبت شهر

 فعال و زنده

 مهاجرپذیر و آباد

 تاریخی دارای پیشینه

 طبیعت زیبا

  هنر و صنعت شهر



 

 5   13 , 9طقه من  

  ایران فرهنگی پایتخت

  سبز وجود فضای

 شهر عمومی پاکیزگی

  رود زاینده وجود

  گردشگری برای مناسب شهر و تاریخی اماکن وجود

 شهر گردشگر پذیر

 زیاد بسیار قدمت

 ناژوان مانند زیبا هایپارک تفرجگاه و

  جهان کشورهای هایزیبای تمام سرآمد

 مردم شهر
 و معتقد و مومن کوش سخت مردمی مثبت

 بسته بودن اقتصاد شهر به علت بسته بودن مردم  منفی

 منفی مدیریت شهر

  تعمیر ها بهخیابان نیاز

  هاخودرو و آسیب به زیاد بسیار گیرهای وجود سرعت

  صنایع دلیل به زیاد آلودگی

 و ایجاد شهری درون هایمکانیکی و هاتعمیرگاه وجود

 آلودگی آب و هوا 

  هااتوبوس خصوصا گازوییل سوز وجود خودروهای

 دیدش کمبود خاطر شهری به شبانه حیات بودن رنگ کم

 تفریحی و فراغتی مراکز

 تماشاخانه مانند نمایشی-فرهنگی هایمکان وجود عدم

  تئاتر تخصصی هایسالن و

 زمینه در نمایش عرصه جوان هنرمندان توجهی کم

 ...و شهری تبلیغات

 

 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

 11و  9های منطقه : نمونه شهر مطلوب. جلسه1جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 سابقه سکونت طوالنی و آشنایی با خلق و خوی مردم

 اشتغال در اصفهان

 جهان نصف اعتقاد به عبارت اصفهان



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 6

  گردشگرانه وجوه

  زندگی برای مناسب

  عمومی مایحتاج نظر از ارزان

  کار و کسب فراوانی

 مهاجرپذیر

 قابل زندگی برای همه اقشار درآمدی

 تهران

  تئاتر عرصه در فعالیت برای بیشتر شغلی فرصت

 نقاط در خصوصی و دولتی هایتماشاخانه باالی تعداد

 شهر مختلف

 نبود شرایط انحصاری در هنر تئاتر

  مهندسی و عمرانی در موضوعات پیشرفت

 شهرهای اسپانیا
  بهتر شغلی هایفرصت

 باالتر زندگی کیفیت

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 تیریمد و ،یطیمح ستیز و یعیطب ابعاد در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگفتگوها یمبنا بر

 :است مشاهده قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا یشهر

 11و  9های کنندگان. منطقه: شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

طبیعی و زیست 

 محیطی

 (آلودگی بدون) پاک شهری

 مدیریت شهری

 مناسب نقلی و حمل هایزیرساخت واجد شهری

 (مختلف هایگروه و اقشار و جنسی و سنی هایگروه همه) شمول همه شهری

 پذیر گردشگر شهری

 سبز اقتصاد با شهری

 هنرپرور شهری

 یافته توسعه و سرآمد شهری

 اداری بروکراسی بدون شهری
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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

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

 :است ریز قرار به آرا تعداد اتییجز. باشدیم یرا نیشتریب یدارا(« یآلودگ بدون) پاک

 11و  9های های اصفهان مطلوب. منطقهبندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 4 (آلودگی بدون) پاک شهری  .9

 9 پذیر گردشگر شهری  .2

 2 سبز اقتصاد با شهری  .9

 2 هنرپرور شهری  .4

 9 مناسب نقلی و حمل هایزیرساخت واجد شهری  .5

 9 (مختلف هایگروه و اقشار و جنسی و سنی هایگروه همه) شمول همه شهری  .۱

 9 یافته توسعه و سرآمد شهری  .1

 1 اداری بروکراسی بدون شهری  .3

 

 

 برگزاری جلسه کنندگان در خصوص شیوهنظر شرکت .7
 آن به زین یانتقادات یول کردند، یابیارز مطلوب و دیجد ینوع را جلسه یبرگزار وهیش نیا گرچه کنندگانشرکت

 .نظرات و امیپ نوشتن یجا به نظرات ارائه یبرا یصوت لیفا ارسال به لیتما جمله از داشتند


