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تاریخ 3 :اردیبهشت 2311
زمان برگزاری21-23:31 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 2311

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 3 :اردیبهشت 9311
زمان برگزاری91-93:31 :
تعداد دعوتشدگان 22 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 99 :نفر ( 9آقا و  91خانم)
تسهیلگر  : 9سحر موحدی
تسهیلگر  :2زهرا کازرونی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  91خانم و  9آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت سکونت در منطقه  92شهرداری اصفهان بود .مشخصات
این افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .11جلسه دوم
ردیف نام و نام خانوادگی

شغل

سن

تحصیالت

9

مرجان زریباف

33

دیپلم

2

فهیمه موسوی

31

دکتری

3

محمدرضا جهانبین

71

کارشناسی

حسابدار

3

کبری ایرجی

37

کارشناسی

دانشجو

7

فریبا رحمانی

23

کارشناسیارشد

بیکار

6

فاطمه توکلی

22

کارشناسی

1

زهرا حسینپور

27

فوق دیپلم

خانهدار

3

الهه طاووسی

39

دیپلم

خانهدار

1

فائزه حدادی

21

کارشناسی

91

فائزه غیاثوند

23

کارشناسیارشد

99

ندا ساعدیپور

31

فوق دیپلم

 .3ویژگیهای اصفهان کنونی از دیدگاه شرکتکنندگان
از افراد شرکتکننده خواسته شد که پس از معرفی خود مهمترین ویژگی اصفهان را در ابعاد مثبت و منفی ذکر کنند.
جدول زیر حاصل نظرات شرکت کنندگان است.
جدول  :1ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .11جلسه دوم
اصفهان موجود
بعد
مردم شهر

گزاره
مثبت

شهروندان قانونمند
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جمعیت کمتر نسبت به تهران
وجود ظرفیتهای بال استفاده
آمار بیکاری باال
منفی

نبود شغل مناسب

مدیریت و

وجود تبعیض در بین محالت در برخورداری از امنیت

اقتصاد شهر

آلودگی و بیماری ناشی از وجود صنایع
نظم
مثبت

مدیریت شهری قوی
گردشگرپذیری
رودخانه همیشه جاری زایندهرود
فضای سبز اطراف زایندهرود

مثبت

شهر

تمیزی
چهار فصل بودن .موقعیت جغرافیایی خوب
واقع شدن در مرکز کشور
آثار تاریخی و طبیعی

 .4نمونه شهر مطلوب
در این مرحله از شرکتکنندگان خواسته شد که فرض کنند امکان انتخاب هر شهری را برای زندگی دارند .در چنین
شرایطی چه شهری را انتخاب میکنند و چرا .نظرات شرکت کنندگان در جدول قابل مشاهده است:
جدول  :3نمونه شهر مطلوب .منطقه  .11جلسه دوم
شهر انتخابی
اصفهان

دلیل انتخاب شهر
مهد دامپروری
دارا بودن فرصتهای شغلی
بدون متکدی با نرخ فقر پایین
تمیز و خوش آب و هوا

تبریز

شهروندان بلندنظر
متعهد به سنت و مذهب
بدون متکدی با نرخ فقر پایین

شهرهای شمال

آب و هوای مطبوع
ترافیک روان و طبیعت بکر

کربال

فضای مذهبی و معنوی چونان تکهای از بهشت روی زمین

کانادا و روسیه و ویسکانسین آمریکا

رونق دامپروری
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 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  3بعد مردم شهر ،مدیریت شهر ،کالبد و
خدمات شهر دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .11جلسه دوم
گزاره

بعد

شهری پاک و بدون آلودگی بهرهمند از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر
شهری با زایندهرود همیشه زنده
کالبد و

شهری برخوردار از امکانات فرهنگی و تفریحی و ورزشی با توزیع عادالنه

خدمات شهر

شهری گردشگرپذیر با جایابی بهتر و امکانات فرودگاهی مناسب
شهری دسترسپذیر با خطوط حمل و نقل عمومی گستردهتر
شهر پیادهمدار و دوستدار دوچرخه
شهری با خدمات ادارای قانونی دولتی با کیفیت
شهری با فرصتهای شغلی بیشتر ،با نرخ پایین فقر و بیکاری و عاری از آسیبهای

مدیریت شهر

اقتصادی مربوط به آن
شهری عدالتمحور بدون فاصله طبقاتی در بین شهروندان
شهری با هویت مشخص اقتصادی و تمرکز همه نهادهای آموزشی و اداری حول این
هویت
شهری با ساکنان بومی و با نرخ مهاجرپذیری پایین

مردم شهر

شهری دینمحور با مردمان معتقد به اصول مذهبی و ملتزم به نظام
شهر دوستدار خانواده با خانوادههایی مستحکم ،پایدار و با نشاط
شهر سرزنده با شهروندان با انگیزه و امیدوار

همانگونه که در جدول فوق نیز آمده است از نظر شرکت کنندگان ،اصفهان مطلوب از منظر آنان شهری است که از
نظر «وجوه کالبدی و محیطی» دارای زاینده رود همیشه جاری ،شهری پاک ،شهری گردشگرپذیر و دسترسپذیر ،پیادمدار
و برخوردار از امکانات تفریحی با توزیع عادالنه باشد .بعالوه مدیریت دلخواه شهری از نظر مشارکتکنندگان ،فراهم
کننده خدمات اداری با کیفیت است .همچنین رویکرد مدیریت باید ایجاد کننده عدالت و هویت مشخص اقتصادی باشد.
در چنین رویکردی فرصتهای شغلی برابر ،نرخ پایین فقر و شهر عاری از آسیبهای اقتصادی یک ارزش است .در نهایت
از نظر مشارکتکنندگان اصفهانی مطلوب است که مردم آن شهروندانی بومی ،دینمحور ،دوستدار خانواده و با انگیزه و
امیدوار باشند.

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی برای شرکتکنندگان در جلسه ارسال شد .هر
شرکتکننده  3شاخص را به عنوان مهمترین شاخصهای اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .بر این اساس شاخص « نبود
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تبعیض و فقر فرصتهای شغلی بیشتر» و « محیط زیست مناسب با جاری بودن زاینده رود و هوای پاک » مهمترین
شاخصها هستند .جزییات تعداد آراء از قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .11جلسه دوم
ردیف
.9

گزاره
شهری با فرصتهای شغلی بیشتر ،با نرخ پایین فقر و بیکاری و عاری از

تعداد آرا
7

آسیبهای اقتصادی مربوط به آن
.2

شهری با زایندهرود همیشه زنده

7

.3

شهری پاک و بدون آلودگی بهرهمند از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر

3

.3

شهری عدالتمحور بدون فاصله طبقاتی در بین شهروندان

3

.7

شهری دینمحور با مردمان معتقد به اصول مذهبی و ملتزم به نظام

3

.6

شهر دوستدار خانواده با خانوادههایی مستحکم ،پایدار و با نشاط

3

.1

شهری گردشگرپذیر با جایابی بهتر و امکانات فرودگاهی مناسب

2

.3

شهری دسترسپذیر با خطوط حمل و نقل عمومی گستردهتر

2

.1

شهر پیادهمدار و دوستدار دوچرخه

9

.91

شهری با خدمات ادارای قانونی دولتی با کیفیت

9

.99

شهر سرزنده با شهروندان با انگیزه و امیدوار

9

.92

شهری با ساکنان بومی و با نرخ مهاجرپذیری پایین

9

.93

شهری با هویت مشخص اقتصادی و تمرکز همه نهادهای آموزشی و اداری

1

حول این هویت
.93

شهری برخوردار از امکانات فرهنگی و تفریحی و ورزشی با توزیع عادالنه

1

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
شرکتکنندگان گرچه این شیوه برگزاری جلسه را نوعی جدید و مطلوب ارزیابی کردند ولی انتقاداتی نیز به آن داشتند
از جمله:
•

به دلیل همزمانی امکان تایپ برای همه افراد زمانی که مشغول تایپ نظر خود هستند از بحث جدا میشوند؛

•

گفتگو در خصوص جزییات در بحث آنالین دشوارتر است و به همین دلیل صحبتهای کلی را بیشتر مطرح

میکنند؛
•
آنالین؛

عالقهمند جهت ارائه مشکالت شخصی خود به جای مشکالت کل شهر و تحت تاثیر قرار دادن دیگران در فضای

