
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 ومس جلسه ،5 منطقه

 

 

 

 1399 اردیبهشت 4: خیتار

 18:30-17:00: 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 4: جلسه خیتار

 18:30 -17:00: جلسه یبرگزار زمان

 نفر 23: شدگان دعوت تعداد

 (آقا 12 و خانم 1)  نفر 13: کنندگانشرکت تعداد

 یانیک عباس: 1 لگریتسه

 یدیزشاه یمهر: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 اطالعات یبرمبنا یقبل یهماهنگ و تماس براساس افراد. داشتند حضور آقا نفر12 و خانم نفر کی برگزارشده، جلسه در

 :است ریز شرح به افراد مشخصات دند؛یگرد دعوت مناطق یشهردار

 . جلسه سوم5. منطقه : مشخصات شرکت کنندگان1جدول 

 شغل تحصیالت سن خانوادگینام و نام  ردیف

 - لیسانس 37 سمیه اسماعیلی 1

 - لیسانس 28 علیعقیل شاه 2

 - فوق لیسانس 25 سینا ملک ویس 3

 - فوق لیسانس 40 آقای محترم 4

 فومربی کنگ دیپلم 39 علی رسولی 5

 دانشجو دکترا 33 آقای علی اکبریان 6

 کنترل کیفیتبازرس  فوق لیسانس 33 شایان ژیان پور 7

 مهندس برق فوق لیسانس 28 آقای ریاضی 8

 مدرس، مشاور و مترجم فوق لیسانس 42 مجید شهیدی 9

 دانشجو دکترا 35 محسن خیرالهی 10

 کارشناس الکترونیک فوق لیسانس 29 افروز هعلی آیین 11

 دارانعضو جامعه هتل - 28 علیرضا رییسی 12

 شبکه مستند سیما کارمند لیسانسفوق  36 سلمان غفاری 13

 

 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 سوم5منطقه  کنونی.های اصفهان : ویژگی2جدول 

 موجوداصفهان 

 گزاره بعد
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 . جلسه سوم5منطقه  کنونی.های اصفهان : ویژگی2جدول 

 موجوداصفهان 

 جواقتصادی و صرفه مثبت مردم شهر

 منفی مدیریت و اقتصاد شهر

 کالن تیریدر حوزه مد فیضع

 پرداخت مالیات میزان باالترینکننده تحمیل

 توجه به هنربی

 مهاجرت نخبگان از شهربه  توجهبی

 مهاجرپذیریبه مشکل  توجهبی

 آبمدیریت در حوزه  فیضع

 پسابمدیریت در حوزه  فیضع

 های با کیفیتکمبود سالن منفی کالبد شهر

 شهر
 مثبت

 تاریخی

 سرسبز

 تمیز

 وسیع

 زیبا

 شهرنشینی باسابقه

 )هوا( آلوده منفی

 

 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 ریز جدول در کنندگان شرکت نظرات. چرا و کنندیم انتخاب را یشهر چه یطیشرا

 . جلسه سوم5: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 شتریب یحیامکانات و مراکز تفروجود  رازیش

 ویتوک
  مدرن بودن

 تهیمتناسب سنت و مدرن بیترک

 شهروندان شتریرفاه ب کاناداشهرهای 

 (اکیمرا یهنر تختیپاهای هنری )رونق فعالیت آنجلسلس

 یخیتار راتیثأو ت یسابقه فرهنگبرخورداری از  سیپار

  یو خدمات یدانشگاهمراکز باشکوه  یمعمار نوی

 و سالم پاک یهوا شمالشهرهای 

 شرفتهینقل پوحمل ستمیس آلمان

  متنوع یونیزیتلو یهاشبکه دوجو تهران



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 6

 . جلسه سوم5: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 شتریامکانات ب

 مدرن بودن

 کیستالژوحس ن

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
-یتیریمد ،یفرهنگ-یاجتماع بُعد چهار در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده، انجام یوگوهاگفت یمبنا بر

 :است مشاهده قابل ریز جدول در که باشد،یم ییهایژگیو یدارا یطیمحستیز و یعملکرد-یکالبد ،ینهاد

 . جلسه سوم5. منطقه کنندگانشهر مطلوب از دیدگاه شرکت: 4جدول 

 گزاره بعد

-اجتماعی

 فرهنگی

 شاد و سرزنده یبا مردمان یاصفهان شهر

 و مذاهب متفاوت انیاد یرایپذ یاصفهان شهر

 و ...( یفرهنگ یهاو جهان )شب رانیا یشهرها ریبا سا یعلم -یبا ارتباطات فرهنگ یاصفهان شهر

 هنرمندان و هنر یو حام ؛یدست عیو صنا نمایتئاتر، س یهاشکوفا و پررونق در حوزه یاصفهان شهر

 ارشاد یهااز گشت یو نبود استرس ناش یو اجتماع یذهن تیاز امن ییبا سطح باال یاصفهان شهر

 نهادی-مدیریتی
 مندو قانون یشفاف در امور مال کپارچه،یکارآمد،  یشهر تیریبا مد یاصفهان شهر

 یفرهنگ راثیم یحام یاصفهان شهر

-کالبدی

 عملکردی

هوشمند، استاندارد و  شرفته،یپ یو برون شهر یدرون شهر ینقل عموموحمل ستمیبا س یاصفهان شهر

  یروزشبانه

سطح باال، و شهروندان  یگردشگر یهارساختیز افته،یتوسعه یبا صنعت گردشگر یاصفهان شهر

 ریگردشگرپذ

 اصفهان  یهماهنگ و همسو با فرهنگ غن یبا معمار یاصفهان شهر

 شهروندان یدر وقت برا ییصرفه جو نیشتریهوشمند و با ب یاصفهان شهر

 ها و ...(فاضالب، راه ستمی)س یشهر یهارساختیاز جنبه ز شرفتهیپ یاصفهان شهر

 متنوع یو ورزش یحیبا امکانات تفر یاصفهان شهر

 نهیکم هز یبا خدمات شهر یاصفهان شهر

 محیطیزیست
 پاک و سالم ییو با هوا بایز یاصفهان شهر

 شهر یرامونیپ عتیاز طب حیصح یبرداربا بهره یعیطب یهابا جاذبه یاصفهان شهر
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 گیری نتیجه رأی .6
 هر. شد ارسال جلسه در کنندگانشرکت یبرا ،یدهیرأ یبرا ت،ینها در ن،یآنال یوگوگفت از مستخرج یهاگزاره

 یشهر اصفهان» اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهایژگیو نیترمهم عنوان به را گزاره 3 کنندهشرکت

 از یژگیو نیترمهم «یروزشبانه و استاندارد هوشمند، شرفته،یپ یشهر برون و یشهر درون یعموم نقلوحمل ستمیس با

 :است ریز قرار از آرا تعداد و مطلوب اصفهان یهایژگیو ریسا اتیجزئ. باشدیم کنندگانشرکت دگاهید

 . جلسه سوم5. منطقه های اصفهان مطلوببندی ویژگیاولویت: 5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

1 
هوشمند،  شرفته،یپ یو برون شهر یدرون شهر ینقل عموموحمل ستمیبا س یاصفهان شهر

  یروزاستاندارد و شبانه
7 

2 
سطح باال، و  یگردشگر یهارساختیز افته،یتوسعه یبا صنعت گردشگر یاصفهان شهر

 ریشهروندان گردشگرپذ
4 

 4 پاک و سالم ییو با هوا بایز یاصفهان شهر 3

 4 مندو قانون یشفاف در امور مال کپارچه،یکارآمد،  یشهر تیریبا مد یاصفهان شهر 4

 3 شاد و سرزنده یبا مردمان یاصفهان شهر 5

6 
و  یفرهنگ یهاو جهان )شب رانیا یشهرها ریبا سا یعلم -یبا ارتباطات فرهنگ یاصفهان شهر

 )... 
3 

 3 و مذاهب متفاوت انیاد یرایپذ یاصفهان شهر 7

 2 اصفهان  یهماهنگ و همسو با فرهنگ غن یبا معمار یاصفهان شهر 8

 2 شهروندان یدر وقت برا ییصرفه جو نیشتریهوشمند و با ب یاصفهان شهر 9

 2 شهر یرامونیپ عتیاز طب حیصح یبرداربا بهره یعیطب یهابا جاذبه یاصفهان شهر 10

 1 ها و ...(فاضالب، راه ستمی)س یشهر یهارساختیاز جنبه ز شرفتهیپ یاصفهان شهر 11

12 
هنرمندان و  یو حام ؛یدست عیو صنا نمایتئاتر، س یهاشکوفا و پررونق در حوزه یاصفهان شهر

 هنر
1 

13 
 یهااز گشت یو نبود استرس ناش یو اجتماع یذهن تیاز امن ییبا سطح باال یاصفهان شهر

 ارشاد
1 

 1 متنوع  یو ورزش یحیبا امکانات تفر یاصفهان شهر 14

 1 نهیکم هز یبا خدمات شهر یاصفهان شهر 15

 0 یفرهنگ راثیم یحام یاصفهان شهر 16

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 .بودند یشهر رانیمد حضور با هاآن تداوم خواستار و( نیآنال وهیش به) جلسات یبرگزار موافق کنندگانشرکت


