
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 دوم جلسه ،5 منطقه

 

 

 

 1399 اردیبهشت 3: خیتار

 19:30-17:00: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 1399تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین
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 شناسنامه جلسه .1
 1399 ماهبهشتیارد 3: خیتار

 19:30-17:00: یبرگزار زمان

  نفر 28: شدگاندعوت تعداد

 (مرد 10 و زن 5) نفر 15: کنندگانشرکت تعداد

 ییالفقراخادم مهوش: اول لگریتسه

 یاحمد هیمرض: دوم لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 قیطر از گرید یبخش و یتلفن تماس قیطر از کنندهشرکت افراد از یبرخ. داشتند شرکت مرد 10 و زن 5 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد مشخصات شدند؛ دعوت جلسه نیا به اصفهان شهر جامع برنامه تیسا در نامثبت

. جلسه دوم5: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول   

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 مربی صنایع دستی کارشناسی 41 الفقراخادممهناز  1

 - فوق دیپلم 49 مرضیه کاظمی 2

 - کارشناسی 38 محمد وکیلی 3

 - آموزدانش - فرنوش ایزدیار 4

 - کارشناسی ارشد 34 خانم ابطحی 5

 - آموزدانش - امیرحسین نبیان 6

 - کاردانی 55 انگیزحمید شب 7

 - کارشناسی 33 آقای صبوحی 8

 - دکتری 40 بهزاد سعیدی 9

 - کارشناسی 35 حسین جاگیری 10

 - کارشناسی ارشد  سیدحسین شهیدی 11

 - کارشناسی 44 زادهمحسن سعیدی 12

 مدرس دانشگاه دکتری 40 محمدعلی مدنی 13

 نگارروزنامه کارشناسی ارشد 40 مهسا جزینی 14

 - کاردانی - هاشم نجفی 15

 

 کنندگانهای اصفهان کنونی از دیدگاه شرکتویژگی .3
 و شهر تیریمد شهر، مردم بعد سه قالب در اصفهان شهر یهایژگیو شود،یم مشاهده ریز جدول در که گونههمان

 .است دهیگرد ذکر شهر



 

5، جلسه دوم   5منطقه     

 . جلسه دوم5های اصفهان کنونی. منطقه : ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

 مردم شهر

 روحمردم خشک و بی

 غمگین

 نگران

 دیرجوش

 تعصبی

 گریزغریبه

 مدیریت شهر

 رسانی به مردمعدم شفافیت در اطالع

 سواری بانوانمنع دوچرخه

 توسعه نامتوازن مناطق شهری

 شهر

 تمیز 

 زیبا

 های بسیارسرسبز با پارک

 گردشگرپذیر

 رودجاری بودن زاینده

 اماکن تاریخی و فرهنگیوجود 

 دار و تاریخیقدمت

 سهولت تردد در کل شهر

 روی در شهروجود امکان پیاده

 و نبود شیب مسطح بودن شهر

 جریان داشتن زندگی در شهر

 وجود وسایل نقلیه عمومی در دسترس

 ترافیک زیاد

 ایآهن و فوالد مبارکه و نیروگاه هستهذوب آالینده مانند  هایکارخانهاحاطه شدن با 

 آلودگی زیاد هوا

 نبود خطوط مترو در کل شهر

 های تفریحیکمبود مکان

 های زیادعدم یکپارچگی فرهنگی به واسطه مهاجرت
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 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

 جدول 3: نمونه شهر مطلوب. منطقه 5. جلسه دوم

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 دلیلی ذکر نشد اصفهان

 آمستردام

 زیبایی

 های جدیداستفاده از تکنولوژی

 های پاکوجود انرژی

 آزادی

 امنیت

 همراهی فرهنگ بومی و مدرنیته در معماری

 خوانسار یا جنوا

 هوای پاک

 سرسبز

 محیطی آرام و خلوت

 شهرهای حوزه اسکاندیناوی

 سطح باالی رفاه

 امنیت و آرامش زیاد

 العادهآب و هوای فوق

 کیفیت زندگی باال

 کرمانشاه
 آب و هوا و طبیعت فوق العاده

 همبستگی قومی

 لندن و دبی

 رفاه باال

 های شهرساختمان

 دارای بهترین خودروهای دنیا

 الهیجان و شهرهای شمالی ایران

 طبیعت

 هوای تمیز

 وجود دریا

 

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

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



 

7، جلسه دوم   5منطقه     

 . جلسه دوم5کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

 مردم شهر
 بالغ و اهل تفکر

 با نشاط

 مدیریت شهر

 یکپارچه

 کننده رفاه مردمتأمین

 ارائه دهنده آزادی بیان و آزادی پوشش

 کم خطا

 دارای رویکرد بلند مدت

 مدارمردم

 و خدمات شهرکالبد 

 سرسبز با هوای پاک

 امن

 تمیز

 مدار با قوانین مختص به آندوچرخه

 وجود گردشگرهای داخلی و خارجی

 بدون ترافیک

 با حمل و نقل عمومی گسترده

 های تجدیدپذیر و پاکوجود انرژی

 های جمعیوجود خاطره

 های کافی برای تردد خودرووجود قوانین و زیرساخت

 

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

 مشاهده که گونههمان. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاشاخص نیترمهم عنوان به را شاخص 3 کنندهشرکت

 .باشدیم یرا نیشتریب یدارا «پاک یهوا با سرسبز یشهر» شاخص شود،یم

 . جلسه دوم5های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 6 شهری سرسبز با هوای پاک  .1

 5 شهر امن  .2

 5 شهری با مردم بالغ و اهل تفکر  .3

 3 شهر تمیز .4

 3 مدار با قوانین مختص به آن شهر دوچرخه .5

 3 شهری با مدیریت یکپارچه .6
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 . جلسه دوم5های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 3 شهری با گردشگرهای داخلی و خارجی  .7

 2 کننده رفاه مردم شهر تأمین .8

 2 شهری بدون ترافیک .9

 2 شهری با آزادی بیان و آزادی پوشش  .10

 2 شهری با حمل و نقل عمومی گسترده  .11

 2 شهری با مدیریت کم خطا .12

 1 شهری با مردم با نشاط  .13

 1 های تجدیدپذیر و پاک شهری با انرژی .14

 1 های جمعی شهری با خاطره .15

 1 شهری با رویکرد بلند مدت در مدیریت  .16

 0 مدار در حوزه مدیریت شهری شهر مردم .17

 0 های کافی برای تردد خودروشهری با قوانین و زیرساخت .18

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
- 


