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تاریخ 3 :اردیبهشتماه 9311
زمان برگزاری9۸:81-91 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 9311

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 3 :اردیبهشتماه 9311
زمان برگزاری94:81-91 :
تعداد دعوتشدگان 84 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 82 :نفر ( 1خانم و  93آقا)
تسهیلگر  : 9مهری شاهزیدی
تسهیلگر  :8نفیسه باقری

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  1خانم و  93آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت بخشی از افراد شرکتکننده از طریق تماس تلفنی و بخشی
دیگر از طریق ثبتنام در سایت برنامه جامع شهر اصفهان بود .مشخصات این افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .8جلسه دوم
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

9

سارا حق شناس

91

دانشآموز

-

8

مجید صادقیان

12

کارشناسی

مدیر روابط عمومی گروه

3

محمدرضا پیکانی

84

کارشناسی

مهندس متالوژی

8

نعیمه شادمهر

31

کارشناسی

-

1

علی اکبر عباسیان

11

دیپلم

-

1

آقای خسرویان

89

کاردانی

کارشناس بازرگانی

1

آقای قاسمی کیا

19

کارشناسی

-

4

خانم خدیوپور

81

کارشناسی معماری

معمار

1

حسین بالنی

81

ارشد الکترونیک

بیکار

92

مائده عصارزادگان

84

لیسانس

کارمند بیمارستان

99

قدم علی رحیمی

18

فوق دیپلم

بازنشسته بانک

98

مهدی شهشهانی

89

دانشجوی

-

بینالمللی توسعه و عمران
نصر سپهر

زیستشناسی
93

محمد حسین کیوان

13

فوق دیپلم

بازنشسته بیمارستان

98

محمدحسین کثیری

89

دانشجوی شیمی

-

91

ثریا جاللی

81

ارشد پیراپزشکی

-

91

میالد مباشری

84

مهندسی مکانیک

-

91

منصور رنجبریان

88

کارشناسی

دبیر آموزش و پرورش

94

آوا خدیوپور

81

-

معمار و طراح داخلی
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91

حمید صابری

83

82

خانم شعبانی

88

دکتری

برنامهریزی -

شهری
لیسانس حسابداری

شغل آزاد

 .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  .8جلسه دوم
اصفهان موجود
گزاره

بعد

جاذبههای گردشگری تاریخی
فرهنگ ملموس شهر

مثبت

فرهنگ ناملموس شهر

مثبت

میدان نقش جهان
صنایعدستی متنوع
تنوع فرهنگی (مذهبی ،قومی و )...
مهماننوازی
مهارتهای هنری و صنایع دستی
اصالت تاریخی
پیچیده و پر رمز و راز

مثبت
محیط زیست شهر
منفی
امکانات و خدمات
شهر

منفی

زاینده رود
پاکیزگی
صنعتی بودن شهر
سطح باالی آلودگی و بیمارری
امکانات و خدمات ورزشی محدود
امکانات و خدمات تفریحی محدود
توزیع نابرابر امکانات و خدمات در سطح
شهر
برنامهریزی ترافیکی نیازمند تغییر (چراغ

مدیریت شهر

منفی

راهنماییهای متعدد سطح شهر)
کم توجهی به ورزش بانوان
ممنوعیت ورود بانوان به ورزشگاهها
کج سلیقگی در توسعه شهر
فقر فرهنگی در برخی مناطق شهری
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تالش موفق در جهت توسعه حمل و نقل
عمومی

مثبت

زیباسازی 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  .8جلسه دوم
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی

میزان جرایم پایین
آمستردام

طبیعت بکر
اقتصاد پررونق
فرهنگ و روابط عمومی باالی مردم
میزان جرایم پایین

زوریخ

طبیعت بکر
اقتصاد پررونق
فرهنگ و روابط عمومی باالی مردم
شهر آبا و اجدادی اصفهانیها

اصفهان

امکانات خوب
نزدیکی به تهران
فرهنگ باالی مردم

مشهد

مدیریت شهری خوب

شهرهای حومهای

خدمات عمومی ،رفاهی ،تفریحی و حمل و نقل خوب

آلمان (هاله،
کارلزروهه)

هوای پاک
سطح رفاه باال

پاریس

آسایش شهروندان
محیط شاد و سرزنده
هوای پاک
امکانات زیاد

تهران

فرصتهای قابل توجه رشد و ارتقا
تمرکز بهترین دانشگاهها
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وجود روح زندگی و شادی و سرزندگی
شهرهای هلند

فرهنگ و روابط اجتماعی بین آدم ها
شفافیت در اداره امور
توجه به همه اقشار حتی زندانیان

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  8بعد مدیریت شهر ،محیط زیست شهر،
کالبد ،امکانات و خدمات شهر ،و شهروندان شهر دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .8جلسه دوم
گزاره

بعد

شهری با مدیریت شفاف در حوزه امور مالی
مدیریت شهر

شهری با شهرداریهای کارآمد در حوزه روابط عمومی و اطالعرسانی
شهری با قانونهای غیرقابلخرید (نه مثل قانون قابل خرید تراکم)
شهری امن و با آرامش

محیط زیست شهر

شهری با طبیعت پاک و فضای تمیز و بدون زباله
شهری با توزیع برابر امکانات بهداشتی
شهری با توزیع برابر فضای سبز و زیباسازی شهری
شهری با مراکز آموزشی و دانشگاهی پیشرفته و در دسترس برای همه شهروندان
شهری با امکانات ورزشی پیشرفته و در دسترس برای همه شهروندان و به خصوص
زنان

کالبد ،امکانات ،و

شهری با خیابانها و پیادهروهای استاندارد و مناسبسازی شده برای ویلچیر و

خدمات شهر

کالسکه
شهری با حمل و نقل عمومی پیشرفته
شهری با امکانات فرهنگی ،تفریحی و رفاهی پیشرفته و با توزیع برابر در شهر
شهری دوچرخهمدار
شهری با ورودیهای جذاب جادهای و فرودگاهی
شهری با عناصر معماری شاخص و جهانی
شهری با شهروندان قانونمند و با انضباط

شهروندان شهر

شهری با شهروندان با فرهنگ در حوزه تفکیک زباله و بازیافت
شهری با مردمی برخوردار و ثروتمند
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 .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 « .شهری با امکانات فرهنگی،
تفریحی و رفاهی پیشرفته و با توزیع برابر در شهر» بیشترین تعداد آرا را به دست آورد .یعنی از میان  82شرکت کننده 98
نفر این گزینه را به عنوان یکی از اولویتهای خود اعالم کردند .جزییات تعداد آرا از قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .8جلسه دوم
گزاره

ردیف

تعداد آرا

.9

شهری با امکانات فرهنگی ،تفریحی و رفاهی پیشرفته و با توزیع برابر در شهر

98

.8

شهری با قانونهای غیرقابلخرید (نه مثل قانون قابل خرید تراکم)

1

.3

شهری با امکانات ورزشی پیشرفته و در دسترس برای همه شهروندان و به
خصوص زنان

1

.8

شهری با توزیع برابر فضای سبز و زیباسازی شهری

8

.1

شهری با حمل و نقل عمومی پیشرفته

8

.1

شهری با ورودیهای جذاب جادهای و فرودگاهی

3

.1

شهری با طبیعت پاک و فضای تمیز و بدون زباله

3

.4

شهری با توزیع برابر امکانات بهداشتی

8

.1

شهری با شهروندان قانونمند و با انضباط

8

.92

شهری با شهروندان با فرهنگ در حوزه تفکیک زباله و بازیافت

8

.99

شهری با عناصر معماری شاخص و جهانی

8

.98

شهری با مراکز آموزشی و دانشگاهی پیشرفته و در دسترس برای همه
شهروندان

8

.93

شهری امن و با آرامش

8

.98

شهری دوچرخهمدار

9

.91

شهری با مدیریت شفاف در حوزه امور مالی

9

.91

شهری با خیابانها و پیادهروهای استاندارد و مناسبسازی شده برای ویلچیر و
کالسکه

9

.91

شهری با شهرداریهای کارآمد در حوزه روابط عمومی و اطالعرسانی

2

.94

شهری با مردمی برخوردار و ثروتمند

2
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 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
شرکتکنندگان جلسه از برگزاری جلسهای برای کسب نظرات شهروندان استقبال کردند و نظر مثبتی در این خصوص
داشتند .برخی از شرکتکنندگان تمایل به صحبت در خصوص محل زندگی خود را داشتند و جلسه را در صورت احصاء
مشکالت محلی زندگی مردم مفید میدانستند.

