
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 دوم جلسه ،4 منطقه

 

 1399 اردیبهشت 1: خیتار

 19:15 – 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 بهشتیارد 1: خیتار

 19:15 -17: یبرگزار زمان

 نفر 21: شدگاندعوت تعداد

 (خانم 4 و آقا 10) نفر 14: 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 4 و آقا 10 جلسه نیا در

 .است بوده اصفهان شهر جامع برنامه تیسا در

. جلسه دوم4: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول   

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 آموزدانش - - محمدیوسف طاووسی 1

 - فوق لیسانس عمران - علی حسینی 2

 کارمندبانک دیپلم - علیرضا آقایی 3

 نظام مهندسی عمرانلیسانس  29 آقای شایستگی 4

 - - - نازنین قدوسی 5

 - آموزدانش - محمد حبیب اللهی 6

 مهندس مکانیک لیسانس 43 علیرضا قدوسی نژاد 7

 مهندس عمران لیسانس عمران 47 آقای خبازیان 8

 - لیسانس زبان انگلیسی -  سعیده صمیمی 9

 های اداریماشینتکنسین  لیسانس معماری - امید جابری 10

 نماینده بیمه ایران - 36 آبادیپروین خیری حبیب 11

 مدیر مسئول کانون فرهنگی هنری موج ظهور - - خانم اکبریان 12

 جانباز دیپلم 58 آقای یاوری 13

 مدیر داروخانه لیسانس کامپیوتر 40 مسعود داوری 14

 

 کنندگانشرکتهای اصفهان کنونی از دیدگاه ویژگی .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 دوم4های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 رودزاینده مثبت شهر
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 . جلسه دوم4های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 اصالت، قدمت و آثار تاریخی

 تمیزی 

 دارای خطوط ارتباطی در شهر

 زیبایی

 خشکسالی و تغییر اقلیم  منفی

 های اخیر عملکرد خوب شهرداری در سال مثبت مدیریت در شهر

 ایفای نقش ویژه از لحاظ اقتصادی )در ابعاد گردشگری و صنعت(

 گردشگر با توجه به پتانسیل های گردشگریضعف در جذب  منفی

 عدم توجه به خلق آثار جدید

 پذیر بودن مردمآموزش کم با وجود آموزش

 عدم صالحیت و قاطعیت برخی مسئولین

 کمبود در زمینه بهداشت و سالمت

 نگرمردمی آموزش پذیر و آینده مثبت شهروندان

 مردمی قانونمندامنیت خوب به لحاظ وجود 

 شهروندان بافرهنگ و بااصالت

 

 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 دوم4: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 داشتن مردمی فهیم و سرزنده اصفهان

 هاجذاب بودن خلق وخوی اصفهانی

 شهری زیبا وسرسبز

 ای همراه با آثار باستانی زیباشهرگنبدهای فیروزه

 ساز و روشنوجود مسئولین آینده

 های ورزشیهای بهداشتی و زمینکیلومتر فضای سبز با امکانات سرویس 20داشتن حداقل 

 چهار فصل بودن اصفهان

 وسیع بودن استان اصفهان

 داشتنآرامش

 تمیزی شهر

 مردم با صفا یزد
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 . جلسه دوم4: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 تهران

 

 فرهنگ خوب و نوع زندگی مردم

 مدرن بودن شهر

 امکان کار و پیشرفت

 مازندران یا رشت

 

 هوای تمیزآب و 

 امکان موفق شدن در کار اقتصادی

 داشتن ثبات و امنیت، سالمت، فرهنگ و محیط زیست، آموزش و زیرساخت وین

 حفظ هویت قدیمی خود بطور کامل پراگ

 های زیبای آبشهری پر از کانال آمستردام

 ها دوچرخه سواروجود میلیون

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 خدمات و کالبد و شهر تیریمد بعد 2 در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگوهاوگفت یمبنا بر

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

 . جلسه دوم4کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

کالبد و 

خدمات 

 شهر

المللی، ایجاد های مکفی جذب گردشگر )هتل، فرودگاه، مراکز خرید، انجام تبلیغات بینشهری با زیرساخت

ها، ایجاد حس امنیت ای باشکوه در شأن اصفهان، ارتقای فرهنگ مردم در پذیرش توریست و آموزش آنموزه

 مذهبی برای جذب توریست(برای گردشگر، تأمین آزادی سیاسی و 

 رود همیشه جاری شهری با زاینده

 یافتهشهری با مترو توسعه

 تهران  -برداری از قطار سریع السیر اصفهانبهره

 یافته جهت رسیدن به اقتصاد قدرتمند در این زمینهشهری با صنعت توسعه

 شهر تمیز و به دور از آلودگی

 به رنگارنگی شهر(شهری زیبا )مانند توجه 

ساعته و الکترونیک، حمل و نقل پیشرفته، دسترسی مطلوب  24شهر مدرن با حفظ اصالت شهری )خدمات متنوع 

 به خدمات شهری(

ها به شهرک ها و مطبشهری با ترافیک کنترل شده )انتقال مشاغل پرترافیک از مرکز شهر مانند انتقال آزمایشگاه

 سالمت(

 روز، باکیفیت و با عمر باالهای بهها و تکنولوژیزیرساختشهر 

مدیریت 

 شهر
 گیر از جوانانشهر بهره

 شهر شاد و سرزنده

 مند از تجربیات پسندیده گذشتگانشهر بهره
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 . جلسه دوم4کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 شهری با محوریت توجه به رویدادهای فرهنگی و برگزاری نمایش، فیلم و تئاتر

 اسالمی  -شهری جذاب برای جوانان به لحاظ فرهنگ ایرانی

 شهری با محوریت آموزش فرهنگ شهروندی به عموم مردم

های قدیمی با تبدیل آنها به موزه، کافی شاپ و رستوران شهر حافظ آثار گذشته و خالق آثار جدید )حفظ خانه

 تهران(و ایجاد آثار جدید مثل پل طبیعت یا برج میالد 

 های بایر اطراف شهر جهت گسترش شهر و درآمدزایی شهرداریشهری با محوریت استفاده از زمین

 شهری با محوریت حفظ و توسعه کالبد شهر با توجه به هویت آن

 شهر حافظ تاریخ و اصالت شهر

 

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

 یشگیهم بودن یجار» یهاگزاره اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاگزاره نیترمهم عنوان به را گزاره

 غاتیتبل انجام د،یخر مراکز فرودگاه، هتل، جادیا با گردشگر جذب یهارساختیز جادیا و تیظرف شیافزا» و «رودندهیزا

 حس جادیا ها،آن آموزش و ستیتور رشیپذ در مردم فرهنگ یارتقا اصفهان، شأن در باشکوه یاموزه جادیا ،یالمللنیب

 نظر از مطلوب اصفهان یژگیو نیترمهم «ستیتور جذب یبرا یمذهب و یاسیس یآزاد نیتأم و گردشگر یبرا تیامن

 .شودیم مشاهده ریز جدول در آراء تعداد اتیجزئ. است بوده کنندگانمشارکت

 . جلسه دوم4های اصفهان مطلوب. منطقهبندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 11 رود همیشه جاری شهری با زاینده .1

المللی، ایجاد بینهای مکفی جذب گردشگر )هتل، فرودگاه، مراکز خرید، انجام تبلیغات شهری با زیرساخت .2

ها، ایجاد حس امنیت ای باشکوه در شأن اصفهان، ارتقای فرهنگ مردم در پذیرش توریست و آموزش آنموزه

 برای گردشگر، تأمین آزادی سیاسی و مذهبی برای جذب توریست(

8 

ه، دسترسی ساعته و الکترونیک، حمل و نقل پیشرفت 24شهری مدرن با حفظ اصالت شهری )با خدمات متنوع  .3

 مطلوب به خدمات شهری(
4 

شهر حافظ آثار گذشته و خالق آثار جدید )حفظ خانه های قدیمی با تبدیل آنها به موزه، کافی شاپ و رستوران  .4

 و ایجاد آثار جدید مثل پل طبیعت یا برج میالد تهران(
3 

 3 یافتهشهری با مترو توسعه .5

 2 یافته و رسیدن به اقتصاد قدرتمند در این زمینهتوسعهشهری با صنعت  .6

 2 شهر شاد و سرزنده  .7

ها به شهرک ها و مطبشهری با ترافیک کنترل شده )با انتقال مشاغل پرترافیک از مرکز شهر مانند انتقال آزمایشگاه .8

 سالمت(
2 

 1 تهران -برداری از قطار سریع السیر اصفهانبهره .9
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 . جلسه دوم4های اصفهان مطلوب. منطقهبندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 1 شهر تمیز و به دور از آلودگی .10

 1 شهری زیبا )مانند توجه به رنگارنگی شهر( .11

 1 گیر از جوانانشهر بهره .12

 1 شهری با محوریت توجه به رویدادهای فرهنگی و برگزاری نمایش، فیلم و تئاتر .13

 1 شهری با محوریت آموزش فرهنگ شهروندی به عموم مردم .14

 1 های بایر اطراف شهر جهت گسترش شهر و درآمدزایی شهرداریمحوریت استفاده از زمینشهری با  .15

 0 مند از تجربیات پسندیده گذشتگانشهر بهره .16

 0 اسالمی -شهری جذاب برای جوانان به لحاظ فرهنگ ایرانی .17

 0 شهری با محوریت حفظ و توسعه کالبد شهر با توجه به هویت آن .18

 0 شهر حافظ تاریخ و اصالت شهر .19

 0 روز، باکیفیت و با عمر باالهای بهها و تکنولوژیشهر زیرساخت .20

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 جلسه بهتر یبرگزار یبرا کنندگانمشارکت شنهاداتیپ جمله از کنفرانس دئویو صورت به و شب در جلسه یبرگزار

 .است بوده


