
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش
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 1399 بهشتیارد 5: خیتار

 17-18:30: 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 5: خیتار

 17-18:30: یبرگزار زمان

  نفر 18:شدگاندعوت تعداد

 (خانم 3 و آقا5) نفر 8: کنندگانشرکت تعداد

 یموحد سحر:  1 لگریتسه

 یکازرون زهرا: 2 لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 نیا مشخصات. بود اصفهان یشهردار 11 منطقه در سکونت دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 3 و خانم 5 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد

 . جلسه اول11: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 آزاد فوق دیپلم 37 رنانی ظهرابی مهرداد 1

 دارخانه کارشناسی 43 (مارانی)اسداللهی خانم 2

 نانوا زیردیپلم 47 باباصفری خانم 3

 نجار زیردیپلم 43 رنانی صباغی مرتضی 4

 طراحی و چاپ کارشناسی 29 رنانی آقاجانی حامد 5

 دارخانه زیردیپلم 42 رنانی باقری خانم 6

 پیک موتوری دیپلم 39 تقیان آقای 7

 آزاد کارشناسی 32 حسینی 8

 آزاد فوق دیپلم 37 رنانی ظهرابی مهرداد 9

 نانوا زیردیپلم 47 باباصفری خانم 10

 

 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 اول11منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره بعد

مدیریت و 

 اقتصاد شهر
 مثبت

 صنعت فعال گردشگری و حوزه

 متنوع دستی صنایع



 

 5   اول، جلسه 11طقه من  

 گردیها نظیر بومبرخی اشتغال برای مناسب شرایط 

 کارآفرینی برای تیآی روزآمد بودن صنعت

 منفی

  آلودگی ناشی از صنعت

 و ساز برای ساختگیری زیاد سخت

 هانظافت نامطلوب فضاهای شهری بویژه کوچه

 بر روی درب مشاغل هایهای شهر مثل چسباندن برچسبزشتی

 منازل 

 روح بی

 اقتصاد ضعیف

 شهر

 مثبت

 

 زنده همیشه رودزاینده

 باستانی و تاریخی آثار

 مناسب سبز ها و فضایوجود پارک

 منفی

  هازیرساخت از بسیاری فقدان

  های اخیرسال رود درزاینده جریان آب بودن بسته

 آن زیاد مشکالت و نشینیحاشیه

 عریض هایخیابان نداشتن

 آبیکم و خشکسالی

 گردشگر جذب برای زیرساخت نبود

 

 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 اول11: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

 دلیل انتخاب شهر شهر انتخابی

 اصفهان

 زیاد سبز فضای

 تمیزی

 بسیار زیاد  امکانات

 مطلوب هوای و آب رامسر

 آلودگی هوا و آلودگی صوتی از و بدور عالی وهوای آب کالردشت

 تبریز و کیش

 

 بودن تمیز

 خلوت بودن

 نداشتن متکدی



 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش 6

 کار  و رونق کسب و تفریحی وجود فضای

 

 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 اول11کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره بعد

کالبد و 

 خدمات شهر

 و جاری پرآب همیشه رودزایندهشهری با 

 شهر پاک و بدون آلودگی

 زیاد سبز شهر مشجر با فضای

 و امکان تردد آسان عریض هایپذیر با خیابانشهر دسترس

  بزرگ و متعدد خرید، مراکز تفریحی و مراکز درمانی شهری مدرن با مراکز

  هوشمند شهری با خدمات

  نو مجهز و تمیز، عمومی نقل و حمل با شهری

 بانوان برای بویژه شهری امن

 هاآن برای الزم شهر دوستدار سالمند با امکانات

 شهر زیبا و منظم

 مدیریت شهر

شهری با مختصات مناطق ویژه اقتصادی مناسب برای کارآفرینی، تولید و صادرات 

 محصوالت

  باال شهری با نرخ اشتغال

 های اقتصادی ناشی از آن شهری بدون محرومیت و آسیب

 و سالمت گردشگری با تاکید بر گردشگر جذب شهر گردشگرپذیر و مهیا برای

  صنعت

 شهر اداره در متخصصین دانش مند ازشهری بهره

 شاد کودکان و امیدوار جوانان و مدارفرهنگ سالم و شهری با شهروندان مردم شهر

 

 مناسب بستر وجود ،یریگردشگرپذ باال، اشتغال نرخ رینظ یاقتصاد یهایژگیو کرد ادعا توانیم گفتگوها نیا اساس بر

 رینظ یشهر یزندگ تیفیک به مربوط یهایژگیو و سو کی از یاقتصاد مصائب از بودن یعار و ینیکارآفر و دیتول یبرا

 .است برخوردار یاژهیو تیاهم از شهروندان یبرا تیامن و یشمولهمه هوشمند، خدمات از یریگبهره ،یریپذدسترس

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

 شاخص دو  اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاشاخص نیترمهم عنوان به را شاخص 3 کنندهشرکت



 

 7   اول، جلسه 11طقه من  

 ریز قرار از آرا تعداد اتییجز. هستند برخوردار یباالتر تیاولو از «یریگردشگرپذ»  و «یجار و پرآب شهیهم رودندهیزا»

 :است

 . جلسه اول11های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره ردیف

 4 جاریو  پرآب همیشه رودشهری با زاینده  .1

 سالمت گردشگری با تاکید بر گردشگر جذب شهر گردشگرپذیر و مهیا برای  .2

 صنعت و

3 

شهری با مختصات مناطق ویژه اقتصادی مناسب برای کارآفرینی، تولید و   .3

 صادرات محصوالت

2 

 2 زیاد سبز شهر مشجر با فضای  .4

 1 و امکان تردد آسان عریض هایپذیر با خیابانشهر دسترس  .5

 1 شهر پاک و بدون آلودگی  .6

 1 باال شهری با نرخ اشتغال  .7

 1 نو مجهز و تمیز، عمومی نقل و حمل با شهری  .8

 1 بانوان برای بویژه شهری امن  .9

 1 هاآن برای الزم شهر دوستدار سالمند با امکانات  .10

 1 شاد کودکان و امیدوار جوانان و مدارفرهنگ سالم و شهری با شهروندان  .11

 0 زیبا و منظمشهر   .12

 0 شهر اداره در متخصصین دانش مند ازشهری بهره  .13

 0 بزرگ و متعدد خرید، مراکز تفریحی و مراکز درمانی شهری مدرن با مراکز  .14

 0 هوشمند شهری با خدمات  .15

 0 های اقتصادی ناشی از آنشهری بدون محرومیت و آسیب  .16

 

 

 جلسهکنندگان در خصوص شیوه برگزاری نظر شرکت .7
 داشتند آن به زین یانتقادات یول کردند یابیارز مطلوب و دیجد ینوع را جلسه یبرگزار وهیش نیا گرچه کنندگانشرکت

 :جمله از

 .شوندیم جدا بحث از هستند خود ینظرها ثبت مشغول افراد که یزمان مشارکت، یهمزمان و یمکانناهم لیدل به •

 مطرح شتریب را یکل یهاصحبت لیدل نیهم به و است دشوارتر نیآنال بستر در اتییجز خصوص در گفتگو •

 .کنندیم


