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منطقه  ،51جلسه دوم

تاریخ 4 :اردیبهشت 5911
زمان برگزاری51-53:91 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 5911

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 91 :نفر ( 4خانم و  99آقا)
تسهیلگر  : 9نفیسه باقری
تسهیلگر  :4بهزاد صائب

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  4خانم و  99آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت سکونت در منطقه  91شهرداری اصفهان بود .مشخصات
این افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .11جلسه دوم
نام و نام خانوادگی

سن

تحصیالت

ردیف
9

محمدعلی قاسمی

91

دیپلم

4

مریم طغیانی

شغل

کنترل نظارت شهرداری

دانشجوی
کارشناسی ارشد

9

اصغر جیهانی

41

زیردیپلم

بازنشسته

4

حسین بصیرتنما

41

کارشناسی

مهندس عمران و مرمتگر آثار

1

علی مسعود

15

کارشناسی

5

خانم عابدینی

1

علیرضا ترابی

3

روح اهلل محمدیپور

تاریخی

44

فرهنگی

کارشناسی

مواد غذایی

کارشناسی ارشد

دبیر هنرستان

1

محمد وحید قضاوی

91

کارشناسی

91

منصور خانی

94

دیپلم

چادردوزی

99

خانم عظیمی

91

دیپلم

خانهدار

94

محمد امینی

44

کارشناسی

کارمند بانک

99

حسین رضایی

41

دیپلم

آزاد

94

خانم اعتباریان

41

ابتدایی

خانهدار

91

امیر دهقانی

43

کارشناسی ارشد

مترجم
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 .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

ناتوان در بهرهمندی از ظرفیتهای شهر
ضعف سیستم حمل و نقل عمومی (به ویژه خطوط مترو)
مدیریت و
اقتصاد شهر

عدم توزیع یکسان امکانات بین مناطق مختلف شهری
منفی

کمبود زیرساختهای ورزشی و تفریحی برای جوانان
گران بودن امکانات تفریحی و ورزشی
کمبود سرمایهگذار برای اشتغالزایی
ضعف در اشتغال و کسب و کارهای خرد
خشکشدن زایندهرود و بسته شدن آن

منفی

هویت تاریخی و فرهنگی آسیبدیده
زیاد شدن مهاجران غیرایرانی در برخی از محالت
وجود بافتهای فرسوده
وجود خطوط  BRTدر خیابانها
سرآمدی در عرصه فرهنگ و هنر
مولد در اقتصاد

شهر

پیشرو در اقتصاد
مثبت

وجود بافت سنتی ،آثار تاریخی و پتانسیل گردشگری
زیبایی
پاکیزگی
وجود پیادهراهها
وجود فضای سبز مطلوب و پارکهای فراوان

مردم شهر

منفی

غمگین بودن مردم شهر

 .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
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دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی

زیبایی
مناسب برای اهل هنر
هویت تاریخی فرهنگی
زنده و فعال بودن

اصفهان

قطب اقتصادی کشور
فضاهای سبز
وجود جو معنوی و ارادت به اهل بیت
برخورداری از امکانات بیشتر
تهران

مرکزیت داشتن و برخورداری از مواهب آن
به دلیل امکانات حمل و نقل عمومی بهتر
فضاهای سبز بیشتر نسبت به اصفهان
شهری به دور از تعصبات مذهبی

شیراز

برخورداری از فضاهای شهری بسیار پویا و زنده
برخورداری از هوای پاکتر
انعطافپذیری فضاهای شهری
آرامش
سرسبزی

شهرهای شمال ایران

جمعیت کم
خوداتکایی اقتصادی
تبریز

داشتن مردم مهربان

زندگی عشایری ( 5ماه در حال سفر و  5ماه در اصفهان)

اصفهان به دلیل تمیزی

شهرهای آذربایجان شرقی و غربی

شیوه زندگی راحت

 .1ویژگیهای 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
بعد
کالبد و
خدمات شهر

گزاره
شهری جذاب با تلفیق بافت سنتی و مدرن (استفاده از جذابیتهای بافت تاریخی از
جمله خانههای تاریخی)
شهری بدون بافت فرسوده
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شهری دارای فضای سبز کافی
شهری همیشه تمیز و زیبا ،به دور از ترافیک و آلودگی هوا
شهری با زایندهرود همواره جاری و به دور از معضل خشکسالی
شهری با محوریت فرهنگ و هنر با تمرکز بر احیای دوران پر فروغ گذشته خود
شهری بهرهمند از مدیریت شهری کارآمد ،توانمند و هماهنگ در سازمانهای مختلف
(افزایش نقش مردم در مدیریت شهری ،بهرهگیری از نظر نخبگان و خبرگان و)...
شهری با فرصتهای شغلی فراوان برای جوانان
شهری معطوف به پروژههای خرد و هدفمند با توجیه اقتصادی (به جای پروژههای
مدیریت شهر

کالن)
شهری برخوردار از امکانات آموزشی ،تفریحی و ورزشی فراون (مجهز به فضاهای
شهری متنوع و پویا برای تمامی اقشار سنی و جنسی به صورت رایگان)
شهری برخوردار از زیرساختهای حمل و نقل عمومی گسترده (کاستن از خطوط
 BRTو افزودن به خطوط مترو ،مناسب برای تردد دوچرخه و)...
شهری با توزیع یکسان امکانات بین مناطق مختلف (برای جلوگیری از مهاجرت
درونشهری و حفظ اصالت فرهنگی ویژه هر منطقه)

مردم شهر

شهری با شهروندان شاد و سالم

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی در گروه گذاشته شد .هر شرکتکننده به  9شاخص
به عنوان مهمترین شاخصهای اصفهان مطلوب آینده از نظر خود رأی داد .بر این اساس شاخص «شهری برخوردار از
زیرساختهای حمل و نقل عمومی گسترده (کاستن از خطوط  BRTو افزودن به خطوط مترو ،مناسب برای تردد
دوچرخه و »)...بیشترین رأی را داشته و  4شاخص «شهری با زایندهرود همواره جاری و به دور از معضل خشکسالی» و
«شهری برخوردار از امکانات آموزشی ،تفریحی و ورزشی فراون (مجهز به فضاهای شهری متنوع و پویا برای تمامی اقشار
سنی و جنسی به صورت رایگان)» به شکل برابر در رتبه دوم اولویت قرار گرفتهاند .اولویت سوم نیز به شکل مشترک به
دو شاخص«شهری با شهروندان شاد و سالم» و «شهری بهرهمند از مدیریت شهری کارآمد ،توانمند و هماهنگ در
سازمانهای مختلف (افزایش نقش مردم در مدیریت شهری ،بهرهگیری از نظر نخبگان و خبرگان و »)...تعلق دارد .جزییات
تعداد آرا از قرار زیر است:
جدول  :1اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .11جلسه دوم
ردیف
.9

گزاره
شهری برخوردار از زیرساختهای حمل و نقل عمومی گسترده (کاستن از خطوط  BRTو
افزودن به خطوط مترو ،مناسب برای تردد دوچرخه و)...

.4

شهری با زایندهرود همواره جاری و به دور از معضل خشکسالی

تعداد آرا
3
1
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.9

شهری برخوردار از امکانات آموزشی ،تفریحی و ورزشی فراون (مجهز به فضاهای شهری متنوع و
پویا برای تمامی اقشار سنی و جنسی به صورت رایگان)

.4

شهری با شهروندان شاد و سالم

.1

شهری بهرهمند از مدیریت شهری کارآمد ،توانمند و هماهنگ در سازمانهای مختلف (افزایش
نقش مردم در مدیریت شهری ،بهرهگیری از نظر نخبگان و خبرگان و)...

.5

شهری همیشه تمیز و زیبا ،به دور از ترافیک و آلودگی هوا

.1

شهری با توزیع یکسان امکانات بین مناطق مختلف (برای جلوگیری از مهاجرت درونشهری و
حفظ اصالت فرهنگی ویژه هر منطقه)

.3

شهری معطوف به پروژههای خرد ،هدفمند با توجیه اقتصادی (به جای پروژههای کالن)

.1

شهری جذاب با تلفیق بافت سنتی و مدرن (استفاده از جذابیت های بافت تاریخی از جمله خانههای
تاریخی)

1
4
4
4
4
4
9

.91

شهری با محوریت فرهنگ و هنر با تمرکز بر احیای دوران پر فروغ گذشته خود

9

.99

شهری دارای فضای سبز کافی

1

.94

شهری با فرصتهای شغلی فراوان برای جوانان

1

.99

شهری بدون بافت فرسوده

1

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
افراد نظر خاصی در رابطه با جلسه بیان نکردند .به غیر از یک نفر که در اواسط جلسه از لزوم حضور یک نفر از مسئولین
در گروه صحبت کرد که توسط تسهیلگر توضیح داده شد که ناظرانی از شورای راهبری برنامه جامع شهر در گروه حضور
دارند.

