
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،4 منطقه

 

 1399 فروردین 27: خیتار

 18:50 – 17:00: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 1399تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 4

 شناسنامه جلسه .1
 1399 ماه نیفرورد 27: خیتار

 18:50 - 17: یبرگزار زمان

  نفر 20: شدگاندعوت تعداد

 (خانم 5 و آقا 3) نفر 8: کنندگانشرکت تعداد

 یجالل نایم: 1 لگریتسه

 یمیکر میمر: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 نامثبت قیطر از گرید بخش و افراد با یتلفن تماس دعوت، از یبخش یمبنا. داشتند شرکت خانم 5 و آقا 3 جلسه نیا در

 .است بوده اصفهان شهر جامع برنامه تیسا در

 . جلسه اول4: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 دبیر کامپیوتر لیسانس مهندسی کامپیوتر 42 زینب حجتی 1

 حقوق لیسانس - مرضیه جعفری  2

 پرورشبازنشسته آموزش و  لیسانس 57 آقای روانبخش 3

 دارخانه دیپلم 48 زهره رحمانی 4

 دارخانه دیپلم 42 آمنه قیصری 5

 - فوق دیپلم برق 27 محمود نورشرق 6

 - حوزه 60 طیبه کالهدوزان 7

 - - - امیررضا حسینی فرد 8

 

 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 اول4منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 مثبت شهر

 صنعتی بودن اصفهان

 کهن و تمدن شهر تاریخی و دارای فرهنگ

 گردشگری هایجاذبه دارای

 تمیزی

 سرسبزی

 آتشگاه( محدوده های فرد )مانند باغستان به منحصر هایزیبایی دارای



 

5   اولجلسه  ،4 طقهمن    

 . جلسه اول4منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 های مختلف در شهروجود آلودگی منفی

 منفی مدیریت در شهر

 جمعیت افزایش به مورد نیاز در شهر با توجه امکانات کمبود

 اصفهان مهاجرپذیربودن به باتوجه اشتغال رکود در زمینه

 عدم توجه به آثار باستانی در نگهداری و مرمت و جذب توریست

 شهر و حاشیه مرکز بین تفاوت

 فرسوده و بعضا محدود )مترو( عمومی نقل حمل

 مزاحمت حیوانات موذی در برخی محالت

 نشده کنترل شهری ترافیک

 

 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 اول4: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 وجود امکانات مکفی علیرغم وجود مشکالت

 رودها و زایندهسرسبزی، وجود پارک

 دلبستگی به شهر

 ها و فرهنگ مردمامید به آینده با توجه به تغییرات اخیر در سنت

 آب و هوای مساعد و سرسبزی گیالن

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 و کالبد شهر، تیریمد شهر، مردم بعد 3 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

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

 . جلسه اول4کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

کالبد و 

 خدمات شهر

 رود همیشه جاریشهری با زاینده

 های مزاحم دورن شهر به جایی دور از شهر(های آجرپزی و کارگاهها،کورهشهر پاک و تمیز )انتقال کارخانه

 عریض، خلوت و دارای کفپوش مناسب هایشهری با خیابان

 شهری با فضاهای سبز امن، ایمن و با امکانات کافی



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 6

 . جلسه اول4کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

روز، های بهگذاری امالک سیستماتیک، سازمانحمل و نقل عمومی هوشمند، قیمتشهر هوشمند )دارای 

 ها و سیستم فاضالب پیشرفته(زیرساخت

و نقل عمومی با کیفیت، گسترده، مجهز و پیشرفته )مانند گسترش مترو، استفاده از موتورهای  شهری با حمل

 برقی(

 خودرو )بخصوص خودروهای فرسوده(شهری با ترافیک کنترل شده و حضور کمتر 

 سواریشهر دوچرخه

 شهری با اینترنت همگانی و پرسرعت

 های تجاری بعد از ساعات کاری(شهر مصرف بهینه انرژی )بخصوص در کاربری

 شهر گردشگرپذیر

 مدیریت شهر

)مراکز خرید، بانک، سینما، مدرسه، محور همراه با توزیع و امکان دسترسی به امکانات در همه مناطق شهر شهر عدالت

 پارک و ...(

 شهری با کنترل ساخت و سازهای بلندمرتبه

 نشینی و فاصله طبقاتی شهر بدون زاغه

 شهر حافظ آثار باستانی

 شهری با مردمانی آرام مردم شهر

 

 گیری نتیجه رأی .6
 3 کنندهمشارکت هر. شد ارسال هاآن یبرا کنندگانمشارکت یدهیرا یبرا نیآنال یگفتگو از مستخرج یهاگزاره

 با زیتم و پاک شهر» یهاگزاره اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاگزاره نیترمهم عنوان به را گزاره

 و «شهر از دور ییجا به شهر دورن مزاحم یهاکارگاه و یآجرپز یهاها،کورهکارخانه انتقال چون یاقدامات انجام

 بوده کنندگانمشارکت نظر از مطلوب اصفهان یژگیو نیترمهم جمله از موارد ریسا کنار در ،«یجار شهیهم رودندهیزا»

 .شودیم مشاهده ریز جدول در آراء تعداد اتیجزئ. است

 . جلسه اول4های اصفهان مطلوب. منطقهبندی ویژگی: اولویت5جدول 

 آراتعداد  گزاره ردیف

 6 های مزاحم دورن شهر به جایی دور از شهر(های آجرپزی و کارگاهها،کورهشهر پاک و تمیز )انتقال کارخانه .1

 4 رود همیشه جاریشهری با زاینده .2

روز، های بهگذاری امالک سیستماتیک، سازمانشهر هوشمند )دارای حمل و نقل عمومی هوشمند، قیمت .3

 ها و سیستم فاضالب پیشرفته(زیرساخت
3 

 3 و نقل عمومی با کیفیت، گسترده، مجهز و پیشرفته )مانند گسترش مترو، استفاده از موتورهای برقی( شهری با حمل .4

محور همراه با توزیع و امکان دسترسی به امکانات در همه مناطق شهر )مراکز خرید، بانک، سینما، شهر عدالت .5

 مدرسه، پارک و ...(
2 

 2 شهر حافظ آثار باستانی .6

 1 شهر گردشگرپذیر .7
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 . جلسه اول4های اصفهان مطلوب. منطقهبندی ویژگی: اولویت5جدول 

 آراتعداد  گزاره ردیف

 0 های عریض، خلوت و دارای کفپوش مناسبشهری با خیابان .8

 0 شهری با فضاهای سبز امن، ایمن و با امکانات کافی .9

 0 فرسوده(شهری با ترافیک کنترل شده و حضور کمتر خودرو )بخصوص خودروهای  .10

 0 سواری شهر دوچرخه .11

 0 شهری با اینترنت همگانی و پرسرعت .12

 0 های تجاری بعد از ساعات کاری(انرژی )بخصوص در کاربری شهر مصرف بهینه .13

 0 نشینی و فاصله طبقاتی شهر بدون زاغه .14

 0 شهری با کنترل ساخت و سازهای بلندمرتبه .15

 0 مردمانی آرامشهری با  .16

 

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 .است بوده جلسه بهتر یبرگزار یبرا کنندگانمشارکت شنهاداتیپ جمله از پیاسکا با جلسه یبرگزار


