گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،01جلسه اول

تاریخ 2 :اردیبهشتماه 0911
زمان برگزاری04:81 -01 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 0911

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 2 :اردیبهشتماه 9911
زمان برگزاری94:81 -91 :
تعداد دعوتشدگان21 :
تعداد شرکتکنندگان 5(92 :خانم و  1آقا)
تسهیلگر  :9مهری شاهزیدی
تسهیلگر  :2عباس کیانی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  5خانم و  1آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت تماسهای منطقهای بود .مشخصات این افراد به شرح زیر
است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .11جلسه اول
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

9

احمدعلی نوروزی

81

فوق دیپلم

-

2

مهدی منصوری

89

فوق دیپلم

پیمانکار

9

محمدجواد براتی

91

دانش آموز

-

8

ملیکا رضوانی

29

کارشناسی

دانشجو

5

محبوبه رفیعی

51

فوق دیپلم

-

6

معصومه محمودنیا

91

کارشناسی

خانه دار

-

کارشناسی

کارمند بیمارستان و

4

نیکو ستاری

25

کارشناسی ارشد

دانشجو

1

علی داوری

92

کارشناسی

عضو نظام مهندسی

91

جوشیری

91

دانشجوی کالم

-

99

مهدی رحیمی

-

کارشناسی حقوق

-

92

محمد خداپرست

91

دانش آموز

-

1

ندا آهنگری

مدرس زبان انگلیسی

 .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 اول
اصفهان موجود
بعد

گزاره

منطقه  ،11جلسه اول 5
سوغات مشخص
صنایعدستی
بناهای تاریخی
فرهنگ ملموس شهر

چهارباغ

مثبت

میدان نقش جهان
بازار
مادیها
خسیس
حسود

منفی

رفتار بر اساس چشم و همچشمی

شهروندان شهر

مذهبی

مثبت

محجوب

محیط زیست شهر

مثبت

وجود زاینده رود

مدیریت شهر

مثبت

مدیران با تجربه

شهر

مثبت

نظم و ترتیب نظام شهری
پاکیزگی
فضای سبز توسعه پایفته
وجود معنویت در شهر
زیبا

 .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 اول
شهر انتخابی
سوئیس

دلیل انتخاب شهر
نظم و انضباط
قانونمندی

اصفهان

زیبایی
پاکیزگی
فرهنگ و تمدن
آب وهوای خوب
معنویت
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زاینده رود
رامسر

هوای پاک
دریا و ساحل
خیابانهای عریض

سوئد

تجهیزات عالی
جمعیت کم
آموزش عالی

دانمارک

نرخ پایین جرم و جنایت

هلند

نرخ پایین جرم و جنایت

نیویورک

شلوغی ،تنوع و زنده بودن شهر
فرصتهای شغلی زیاد
معماری منحصربهفرد

تبریز

نظام شهری مشابه اصفهان

تفلیس

آبادی و سرسبزی
روح سنتی و آثار تاریخی

تهران

فرصتهای شغلی بهتر و بیشتر
امکانات تفریحی
طبیعت خوب

فریدونشهر

آب و هوای پاکیزه

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  8بعد مدیریت شهر ،کالبد و خدمات
شهر ،محیطزیست شهر ،و شهروندان شهر دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .11جلسه اول
گزاره

بعد

شهری با مدیریت صحیح زایندهرود و سایر منابع آبی
شهری با مدیریت شهری آیندهنگر و بابرنامه
مدیریت شهر

شهری برابر و بدون باال شهر و پایین شهر
شهری با تاثیرگذاری دانشگاه و نخبگان در اداره شهر
شهری سرزنده و با رویدادهای تفریحی ،فرهنگی ،هنری و اجتماعی متنوع

کالبد و خدمات

شهری با فضاهای آموزشی پیشرفته

شهر

شهری با بافت تاریخی با کیفیت و پیادهمدار

منطقه  ،11جلسه اول 7
شهری رنگارنگ ،شاد و متنوع
شهری با بزرگراهها ،اتوبانها ،خیابانها ،بلوارها و تقاطعهای غیرهمسطح گسترده
شهری با امکانات تفریحی گسترده برای همه اقشار مردم و گردشگران
محیط زیست شهر

شهری با هوای تمیز ،فضای تمیز و بدون زباله ،و وسایل نقلیهی غیرآالینده
شهری با فضاهای سرسبز گسترده
شهری با شهروندان با اخالق ،مهربان

شهروندان شهر

شهری با شهروندان قانونمدار
شهری با شهروندان فعال در زمینههای فرهنگی ،هنری و اجتماعی

 .6نتیجه رأیگیری
گزارههای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی برای شرکتکنندگان در جلسه ارسال شد .هر
شرکتکننده  9گزاره را به عنوان مهمترین ویژگیهای اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .جزییات تعداد آرا از قرار زیر
است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .11جلسه اول
گزاره

ردیف

تعداد آرا

.9

شهری با فضاهای آموزشی پیشرفته

8

.2

شهری با مدیریت شهری آیندهنگر و بابرنامه

8

.9

شهری با شهروندان فعال در زمینههای فرهنگی ،هنری و اجتماعی

9

.8

شهری با مدیریت صحیح زایندهرود و سایر منابع آبی

9

.5

شهری با بافت تاریخی با کیفیت و پیادهمدار

2

.6

شهری برابر و بدون باال شهر و پایین شهر

2

.1

شهری سرزنده و با رویدادهای تفریحی ،فرهنگی ،هنری و اجتماعی متنوع

2

.4

شهری با هوای تمیز ،فضای تمیز و بدون زباله ،و وسایل نقلیهی غیرآالینده

9

.1

شهری با بزرگراهها ،اتوبانها ،خیابانها ،بلوارها و تقاطعهای غیرهمسطح
گسترده

9

.91

شهری با تاثیرگذاری دانشگاه و نخبگان در اداره شهر

9

.99

شهری رنگارنگ ،شاد و متنوع

9

.92

شهری با شهروندان قانونمدار

9

.99

شهری با امکانات تفریحی گسترده برای همه اقشار مردم و گردشگران

9

.98

شهری با شهروندان با اخالق ،مهربان

9

.95

شهری با فضاهای سرسبز گسترده

1
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 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه نظری ارائه ندادند.

