
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 چهارم جلسه ،4 منطقه

 

 

 

 1399 اردیبهشت 9: خیتار

 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
 1398 ماه بهشتیارد 9: خیتار

 17: یبرگزار زمان

  نفر 24: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 6 و خانم 6) نفر 12: کنندگانشرکت تعداد

 یدیزشاه یمهر: 1 لگریتسه

 یاحمد هیمرض: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 مشخصات. شدند دعوت جلسه به نیآنال نامثبت قیطر از کنندگانشرکت. داشتند شرکت آقا 6 و خانم 6 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا

چهارم. جلسه 4: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول   

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

  کارشناسی ارشد 27 فاطمه ابراهیمی 1

  کارشناسی 45 زهرا قاسمی 2

  کارشناسی 24 محمدحسین سخایی 3

پور )به جای آقای حسین انصاری  پردیس انصاری پور 4

 شرکت کردند(
 

    پور سارا وطن سیده 5

    زهرا شبانی 6

  کارشناسی ارشد 43 ها محمد نظرکرده 7

  کارشناسی 35 میثم آقاجانی 8

 زیستکارمنداداره محیط کارشناسی ارشد 57 سیدمصطفی قادریان 9

  دکتری 34 مسعود سجادی 10

  کاردانی 32 رضا شجاعی 11

  دیپلم 48 زهرا صادقی 12

 

 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 چهارم4های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 رودوجود زاینده مثبت محیط زیست شهر
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 پاکیزگی و تمیزی

 مناظر طبیعی

 منفی
 خشکی زاینده رود

 اصفهان و آلودگی ناشی از آنصنعتی بودن 

 مثبت شهروندان شهر
 با اراده

 افتخار به اصفهانی بودن

 اقلیم معتدل مثبت جغرافیای شهر

 فرد تاریخیمعماری منحصربه مثبت فرهنگ ملموس شهر

 معنایی و بی هویتیخطر بی منفی فرهنگ ناملموس شهر

 اقتصاد شهر

 گردشگریپتانسیل باال در حوزه  مثبت

 منفی
 های مناسب گردشگرینبود زیرساخت

 ایگسترش بافت حاشیه

 مدیریت شهر
 منفی

 های انجام شدهعدم شفایت در هزینه

 های گردشگریمحور از پتانسیلگیری برنامهعدم بهره

 توزیع نابرابر امکانات و خدمات

 مسئولین ناکارآمد

 طریق فروش تراکمتامین درآمدهای شهری از 

 عدم اعتماد مردم به مدیریت شهری

 توجهی به بهداشت شهریبی

 عدم ارتباط مدیریت شهری با دانشگاه

 های اصلی شهریابی نادرست کاربریمکان

 امکان کار و سکونت و تفریح توأم مثبت

 حمل و نقل عمومی با کارآمدی کم منفی خدمات و امکانات

 

 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 چهارم4: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر بیشهر انتخا

 - تهران

 بافت تاریخی به همراه پیشرفت علم برن

 مدیریت شهری کارآمد آمستردام
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 طراحی شهری انسان محور

 شیکاگو

 تنوع در مشاغل و امکان پیدا کردن شغل مطلوب

 هزینه زندگی نسبتا پایین و کیفیت زندگی باال

 هوای مطلوب

 فرایبورگ

 غذایی، شغلی، اجتماعیامنیت اقتصادی و 

 تعادل شرایط محیطی و اقلیمی

 وجود امکانات

 دسترسی آسان به طبیعت

 معماری برجسته فلورانس

 معماری هوشمندانه تبریز

 اصفهان

 معماری هوشمندانه

 شهر قوی-رابطه شهروند

 زیبا و تمیز

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگفتگوها یمبنا بر

 :است مشاهده

 . جلسه چهارم4کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 مدیریت و نهادهای شهر

 مردم به رسانیاطالع و مسئولین شفاف عملکرد با شهری

 شهروندان اعتماد مورد و تبعیضبدون، امین مدیریت با شهری

 محوردین و اسالمی شهرسازی بر مبتنی شهرسازی با شهری

 علمی گذاریسیاست و ریزیبرنامه بر مبتنی شهری مدیریت با شهری

 شهری متوازن توسعه بر مبتنی شهری مدیریت با شهری

 باال به پایین از و محورمشارکت شهری مدیریت با شهری

 خصوصی حریم به احترام و شهروندی حقوق به احترام مبنای بر یافتهشکل شهری

 حاضر حال زندگی با منطبق و کارآمد، روزبه قوانین با شهری

 هوشمند شهر

 هاسنت و اصفهان شهری هویت حافظ شهری

 فعالیت و کار محل و زندگی محل مجاورت امکان با شهری

 کیفیت با و همگانی پرورش و آموزش بر مبتنی شهری

 اقتصاد شهر
 و متعدد اشتغال هایفرصت، بیکاری پایین نرخ، سرمایه جاذب و رونق پر اقتصادی با شهری

 جدید وکارهایکسب اندازیراه امکان و متنوع
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 درآمدی اقشار همه برای مسکن تامین امکان با شهری

 شهروندان شهر

 دین دستورات به کنندهعمل و ریابی، ایمان با شهروندان با شهری

 مدارقانون شهروندان با شهری

 مهربان و نوازمهمان شهروندان با شهری

 نشاط با و شاداب شهروندان با شهری

 و شهرها سایر شهروندان به نسبت خودبرتربینی احساس و تعصب از عاری شهروندان با شهری

 اقوام

 محیط زیست شهر
 پاک هوای و پایدار زیست محیط با شهری

 جاری همیشه رودزاینده با شهری

 

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

 قرار از آرا تعداد اتییجز. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاشاخص نیترمهم عنوان به را شاخص 3 کنندهشرکت

 :است ریز

 . جلسه چهارم4های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 6 مردم به رسانیاطالع و مسئولین شفاف عملکرد با شهری .1

 و، متنوع و متعدد اشتغال هایفرصت، بیکاری پایین نرخ، سرمایه جاذب و رونق پر اقتصادی با شهری .2

 جدید وکارهایکسب اندازیراه امکان
5 

 4 شهروندان اعتماد مورد و، تبعیضبدون، امین مدیریت با شهری .3

 3 درآمدی اقشار همه برای مسکن تامین امکان با شهری .4

 3 دین دستورات به کنندهعمل و، ریابی، ایمان با شهروندان با شهری .5

 3 حاضر حال زندگی با منطبق و کارآمد، روزبه قوانین با شهری .6

 3 پاک هوای و پایدار زیست محیط با شهری .7

 3 جاری همیشه رودزاینده با شهری .8

 3 علمی گذاریسیاست و ریزیبرنامه بر مبتنی شهری مدیریت با شهری .9

 2 اقوام و شهرها سایر شهروندان به نسبت خودبرتربینی احساس و تعصب از عاری شهروندان با شهری .10

 2 هوشمند شهر .11

 2 هاسنت و اصفهان شهری هویت حافظ شهری .12

 2 نشاط با و شاداب شهروندان با شهری .13

 1 مهربان و نوازمهمان شهروندان با شهری .14

 1 فعالیت و کار محل و زندگی محل مجاورت امکان با شهری .15
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 1 مدارقانون شهروندان با شهری .16

 1 خصوصی حریم به احترام و شهروندی حقوق به احترام مبنای بر یافتهشکل شهری .17

 1 باال به پایین از و محورمشارکت شهری مدیریت با شهری .18

 1 شهری متوازن توسعه بر مبتنی شهری مدیریت با شهری .19

 0 محوردین و اسالمی شهرسازی بر مبتنی شهرسازی با شهری .20

 0 همراه و همدل مسئولین و مردم با شهری .21

 0 کیفیت با و همگانی پرورش و آموزش بر مبتنی شهری .22

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 .داشتند را گروه تیفعال ادامه درخواست و بودند یراض نیآنال صورت به جلسه یبرگزار از جلسه کنندگان شرکت


