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تاریخ 4 :اردیبهشت 3111
زمان برگزاری31-33:11 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 3111

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 4 :اردیبهشت 9911
زمان برگزاری91-93:91 :
تعداد دعوتشدگان 44 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 1 :نفر ( 5زن و  4مرد)
تسهیلگر  :9مهوش خادمالفقرایی
تسهیلگر  :4مرضیه احمدی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  5خانم و  4آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت سکونت در منطقه  99شهرداری اصفهان بود .مشخصات این
افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .11جلسه دوم
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

9

فاطمه بابایی

44

کارشناسی ارشد

کارمند شهرک سالمت

4

فریبا زادمهر

54

-

-

9

ندا غزلباش

93

کارشناسی ارشد

-

4

سجاد بهزادی

45

کارشناسی ارشد

-

5

نریمانی

93

-

-

3

سلمان امیدی

کارشناسی

آزاد

1

مجید کریمی

-

-

-

3

الهام محمودی

94

کارشناسی

-

1

علیرضا اسماعیلزاده

-

کارشناسی

-

 .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  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .11جلسه دوم
اصفهان موجود
گزاره

بعد
متمول
مردم شهر

مثبت

مقتصد
مطالبهگر
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منفی

تجسسگر
توزیع تبعیضآمیز امکانات رفاهی
طوالنی شدن مدت زمان ساخت مترو
عدم شفافیت و پاسخگویی مسئوالن
خالصه شدن دغدغه شهرداری در درآمد
مبهم بودن فعالیتهای شورای شهر
نبود نظارت بر شورای شهر و شهرداری
تحمیل عقاید به مردم

مدیریت شهر

منفی

بستن مکانهای تفریحی مانند کوه صفه و ناژوان
ساخت و ساز بیرویه و تراکم باال
عدم حضور مسئولین مناطق در محالت منطقه جهت رفع
مشکالت
پسرفت شهر به لحاظ مدیریتی
مخالفت با تفریح و خوشگذرانی
عدم سختگیری ماموران راهنمایی و رانندگی نسبت به قوانین
شهری
خودرو مداری به جای توجه به عابران پیاده
تمیز
زیبا و سرسبز
سرزنده

مثبت
شهر

وجود رودخانه زایندهرود و پارکهای اطراف آن
وجود فضاهای تاریخی پیادهمدار
مسیریابی خوانا به دلیل وجود نشانههای شهری
وجود ایستگاههای ثابت دریافت پسماندهای خشک
باز بودن شبانهروزی پارکها
ساخت سیتیسنتر

منفی

مذهبی بودن بیش از اندازه
آلودگی هوا

 .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:
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جدول  :1نمونه شهر مطلوب .منطقه  .11جلسه دوم
شهر انتخابی

دلیل انتخاب شهر
وجود زایندهرود
حس تعلق

اصفهان

جریان داشتن زندگی در شهر
شهرکرد

آب و هوای خنک در فصل تابستان
خلوت بودن

خوانسار
شیراز

آب و هوای خوش
تمیزی
وجود سرزندگی و شادی
شبهای زنده

کیش

وجود مراکز تفریحی
برگزاری جشن
آب و هوای گرم در فصل زمستان

شهرهای کانادا
ونکوور

احترام به شأن افراد فارغ از ملیت آنها
توجه به بیکاری و حمایت کردن از افراد بیکار
تجربه زیست متفاوت
وجود آرامش

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  9بعد 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 با زایندهرود همیشه جاری
شهری با فضاهای سرزنده و شاد

شهری بدون آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و آلودگی بصری
کالبد و

شهری با زیرساختهای ایمن ،کافی و نو در رفت و آمد

خدمات شهر

شهری با خدمات و کاالهای ارزان قیمت
شهری بدون شلوغی و ازدحام ،بدون ترافیک
شهری با زیباییهای مختص به خود
شهر دوستدار طبیعت و محیط زیست

منطقه  ،13جلسه دوم 7
شهری با مسئولین متعهد ،سالم و مردمی
شهری با مسئولین عملگرا و به دور از شعار
مدیریت شهر

شهری هوشمند
شهری با ساختمانهای کم تراکم
شهری دوستدار کودک و دوستدار سالمند
شهری با شهروندان شاد ،مهربان و صادق
شهری با شهروندان پیگیر و مسئولیتپذیر

مردم شهر

شهری با شهروندان بدون تعصب

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،از دیدگاه شرکتکنندگان در این جلسه ،شهر مطلوب برای آینده
اصفهان شهری است که مردم آن مهربان ،صادق ،پیگیر ،مسئولیتپذیر و بدون تعصب باشند .مدیران شهری متعهد ،سالم،
مردمی ،عملگرا و به دور از شعار باشند .عالوه بر آن در حوزه کالبد و خدمات شهری با شهری بدون آلودگی هوا،
آلودگی صوتی و آلودگی بصری ،ترافیک و شلوغی و ازدحام روبهرو باشند .شهری داشته باشند که زایندهرودش همیشه
جاری ،دارای فضاهای شهری سرزنده و شاد ،زیباییهای مختص به خود ،ساختمانهای کم تراکم ،زیرساختهای ایمن،
کافی و نو در رفت و آمد ،خدمات و کاالهای ارزان قیمت باشد.

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی برای شرکتکنندگان در جلسه ارسال شد .هر
شرکتکننده  9شاخص را به عنوان مهمترین شاخصهای اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .بر این اساس شاخص،
شاخص «شهری با زایندهرود همیشه جاری» دارای بیشترین رای میباشد .جزییات تعداد آرا به قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .11جلسه دوم
گزاره

ردیف

تعداد آرا

.9

شهری بدون آلودگی هوا ،آلودگی صوتی و آلودگی بصری

5

.4

شهری با مسئولین متعهد ،سالم و مردمی

4

.9

شهری با زایندهرود همیشه جاری

9

.4

شهری با فضاهای شهری سرزنده و شاد

9

.5

شهری با زیرساختهای ایمن ،کافی و نو در رفت و آمد

9

.3

شهر هوشمند

4

.1

شهری با مسئولین عملگرا و به دور از شعار

4

.3

شهری با خدمات و کاالهای ارزان قیمت

4

.1

شهر دوستدار کودک و دوستدار سالمند

9

.91

شهری بدون شلوغی و ازدحام

9
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.99

شهری بدون ترافیک

9

.94

شهری با مردم شاد ،مهربان و صادق

9

.99

شهری با مردم پیگیر و مسئولیتپذیر

9

.94

شهری با زیباییهای مختص به خود

9

.95

شهری با ساختمانهای کم تراکم

-

.93

شهری با مردم بدون تعصب

-

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
یافتهای وجود ندارد

