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زمان برگزاری جلسه92:81-97:11 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 9311

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ جلسه 3 :اردیبهشت 9311
زمان برگزاری جلسه92:81-90:11 :
تعداد دعوتشدگان 80 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 99 :نفر ( 6خانم و  5آقا)
تسهیلگر :9نفیسه باقری
تسهیلگر :8بهزاد صائب

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  6خانم و  5آقا شرکت داشتند .بخشی از افراد شرکتکننده از طریق تماس تلفنی و بخشی دیگر از طریق
ثبتنام در سایت برنامه جامع شهر اصفهان به این جلسه دعوت شدند .مشخصات این افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .7جلسه دوم
ردیف

نام و نام خانوادگی

9

مهدی عالءالدینی

8

هستی مرادمند

3

محمدحسین کیخایی

3

مریم جعفری

سن

33

شغل

تحصیالت

کارشناسی

فعال اجتماعی فرهنگی

کارشناسی ارشد

مدیر مسئول کانون آگهی
و تبلیغات مثلث سبز و
مدرس دانشگاه

95

دانش آموز
دیپلم

5

محسن خلجی

82

کارشناسی

6

مولود جاسمی

83

کارشناسی

0

پروین سجاد

کارمند دادگستری

دیپلم

2

اکبر معینیفر

56

دیپلم

1

عاصفه دردشتی

86

کارشناسی

91

محسن کاغذچی

86

کارشناسی

99

زیبا امانی

سنگکار

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  .7جلسه دوم
اصفهان موجود

منطقه  ،7جلسه دوم 5
گزاره

بعد
مثبت

پاکیزگی معابر
وجود زاینده رود
وجود بناهای تاریخی
توزیع نامناسب امکانات در مناطق پانزدهگانه (در زمینه حمل و نقل عمومی،
مترو و)...

کالبدی

فقدان خالقیت و ضعف در طراحی شهری باالخص در زمینه حمل و نقل و
منفی

شبکه معابر
خطوط بیآر تی در شهر
تمرکز گرایی در مرکز شهر و عدم توسعه یافتگی سایر مناطق (به خصوص
مناطق شمالی شهر)

اقتصادی

مثبت

پتانسیل گردشگری شهر

فرهنگی و اجتماعی

مثبت

فرهنگ شهروندان اصفهان (ذکاوت ،خوشرویی و طنازی)

مدیریتی

منفی

عدم مدیریت و بهره برداری مناسب از پتانسیلهای موجود

محیط زیستی

منفی

آلودگی هوا (از جمله آلودگیهای ناشی از کارخانههای اطراف)
ضعف در سیستم جمع آوری زباله

 .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  .7جلسه دوم
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی

شهروندان اصیل و مذهبی
رعایت قانون
وجود همدلی میان مردم
زیبایی
اصفهان

پاکیزگی
فرهنگ مردم
چهار فصل بودن شهر و طبیعت زیبا (صفه ،ناژوان و
)...
وجود زاینده رود
امنیت
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پاکیزگی
طراحی عالی شهری
برن پایتخت

زیبایی

سوییس

طبیعت عالی
صنعتی بودن

(بدون نام بردن

شهری که حقوق شهروندی در آن رعایت میشود

از شهری
خاص)

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  5بعد فرهنگی-اجتماعی ،کالبدی،
محیطزیستی ،اقتصادی ،و خدماتی دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .7جلسه دوم
گزاره

بعد
شهری با نرخ مهاجرت پایین شهروندان
فرهنگی و

شهری بهرهمند از عدالت اجتماعی و به دور از تبعیض

اجتماعی

شهری قانونگرا
بهرهمند از مشارکت شهروندان و همبستگی اجتماعی باال
شهری با تلفیق شهرسازی و معماری سنتی و مدرن (رشد موزون ساختمانها و)..
شهری با فضاهای سبز بیشتر و طراحی مناسب فضای سبز

کالبدی

شهری دارای معماری متناسب با فرهنگ اسالمی_ایرانی و تاریخ غنی اصفهان
شهری دارای توسعه شهری متوازن و عادالنه در همه مناطق آن
شهری برخوردار از طراحی شهری مناسب
شهری برخوردار از زیرساختهای تردد دوچرخه برای همهی اقشار (باالخص بانوان)

اقتصادی
محیط زیستی
خدماتی

شهری بهرهمند از بافت قدیمی اصفهان برای جذب گردشگران (تبدیل شدن به قطب
گردشگری)
شهری با زاینده رود همواره جاری
شهری دارای سیستم حمل و نقل عمومی مناسب (شهر عاری از آلودگی هوا)
شهری دارای امکانات رفاهی ،آموزشی ،تفریحی ،سرگرمی و ورزشی فراوان و غنی
شهری خالق و بهرهمند از فناوری پیشرفته

منطقه  ،7جلسه دوم 7

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی در گروه گذاشته شد .هر شرکتکننده به  3شاخص
به عنوان مهمترین شاخصهای اصفهان مطلوب آینده از نظر خود رأی داد .بر این اساس شاخص «شهری با زاینده رود
همواره جاری» بیشترین رأی را داشته و  8شاخص «شهری دارای سیستم حمل و نقل عمومی مناسب (شهر عاری از آلودگی
هوا)» و « شهری دارای امکانات رفاهی ،آموزشی ،تفریحی ،سرگرمی و ورزشی فراوان و غنی » با  3رأی به شکل برابر در
رتبه دوم اولویت قرار گرفتهاند .جزییات تعداد آرا از قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .7جلسه دوم
گزاره

ردیف

تعداد آرا

.9

شهری با زاینده رود همواره جاری

6

.8

شهری دارای سیستم حمل و نقل عمومی مناسب (شهر عاری از آلودگی هوا)

3

.3

شهری دارای امکانات رفاهی ،آموزشی ،تفریحی ،سرگرمی و ورزشی فراوان و
غنی

.3

شهری با تلفیق شهرسازی و معماری سنتی و مدرن (رشد موزون ساختمانها
و)..

3
8

.5

برخوردار از طراحی شهری مناسب

8

.6

دارای توسعه شهری متوازن و عادالنه در همه مناطق آن

8

.0

بهرهمند از عدالت اجتماعی و به دور از تبعیض

8

.2

بهرهمند از بافت قدیمی اصفهان برای جذب گردشگران (تبدیل به قطب
گردشگری)

8

.1

شهری با نرخ مهاجرت پایین شهروندان

9

.91

شهری خالق و بهرهمند از فناوری پیشرفته

9

.99

دارای معماری متناسب با فرهنگ اسالمی_ایرانی و تاریخ غنی اصفهان

9

.98

بهرهمند از مشارکت شهروندان و همبستگی اجتماعی باال

1

.93

شهری با فضاهای سبز بیشتر و طراحی مناسب فضای سبز

1

.93

برخوردار از زیرساختهای تردد دوچرخه برای همهی اقشار (باالخص بانوان)

1

.95

شهری قانون گرا

1

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
افراد نظر خاصی در رابطه با شیوه برگزاری جلسه بیان نکردند.

