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

تاریخ 9 :اردیبهشت 0999
زمان برگزاری01-03:91 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 0999

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 9 :اردیبهشت 9999
زمان برگزاری91-93:91 :
تعداد دعوتشدگان 93 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 99 :نفر ( 9زن و  3مرد)
تسهیلگر  :9مهوش خادمالفقرایی
تسهیلگر  :3عباس کیانی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  9خانم و  3آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت سکونت در مناطق سهگانه 91 ،91و  91شهرداری اصفهان
بود .مشخصات این افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .مناطق سهگانه 11 ،11و 11
ردیف

نام و نام
خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

9

مهرزاد فاتحی

کارشناسی ارشد

3

محسن اسدی

کارشناسی ارشد

9

علی ابوطالبی

-

1

منیره چایچیان

کارشناسی

1

حمیدرضا مرادی

کارشناسی ارشد

6

مرجان گل آقایی

-

1

صدیقه محسنی

کارشناسی

3

احمدرضا رحمانی

-

9

رضوان زارعی

کارشناسی

91

محمدعلی قاسمی

-

99

علیرضا صاعد

-

صنعتگر

 .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 .مناطق سهگانه 11 ،11و 11
اصفهان موجود
بعد

گزاره
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افسرده و غمگین
منفی

مردم شهر

خشن
بیش از اندازه مذهبی
عدم آیندهگری در طرحهای اجرایی
تبعیض قائل شدن میان مناطق شهری و اهمیت دادن صرف به
مناطق برخوردار

مدیریت شهر

منفی

نداشتن رویکرد علمی در شهرسازی
وجود رانت و پارتیبازی در قراردادهای شهری
استخدام مدیران غیربومی برای مناطق
مهاجرپذیری از شهرها و کشورهای فقیر و بیسواد
جلوگیری از دوچرخهسواری بانوان

مثبت

جمعآوری به موقع زبالهها
وجود آثار تاریخی ویران شده
وجود ساختمانهای بلند

منفی

وجود شهرکهای صنعتی اطراف اصفهان
فاصله داشتن با شهر هوشمند
نبود امنیت در همه مناطق
آلودگی هوا

شهر

تعلیق میان ویژگیهای کالنشهری و محلی
تمیز
مثبت

وجود زایندهرود
تاریخی بودن با پیشینه قوی فرهنگی
فضای سبز گسترده با طبیعت دلپذیر

 .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 .مناطق سهگانه 11 ،11و 11
شهر انتخابی

دلیل انتخاب شهر

اصفهان

بدون دلیل

شهری در سوئد

شهر امن به ویژه برای بانوان

تورنتو

رایگان بودن هزینههای تحصیل و درمان
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توجه به شهروند
مشورت با مردم پیش از اجرای هر برنامه
دارای ثبات اقتصادی و سیاسی
صدرنشینی به لحاظ توسعه انسانی

زوریخ یا یکی از شهرهای سوئیس

مناظر طبیعی و تاریخی بسیار غنی
باال بودن رتبه علمی دانشگاهها
شهر امن به ویژه برای بانوان
هامبورگ

تخصیص برابر منابع و فرصتها بین افراد صرف نظر از جنسیت
دارای فرهنگ شاد
وجود اعتماد و مهربانی بین مردم

 .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  :1شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .مناطق سهگانه 11 ،11و 11
گزاره

بعد
شهری با جریان دائمی زایندهرود
شهری با برنامههای شاد و مفرح
شهری با امکان نواختن موسیقی

شهری با حمل و نقل عمومی تمیز ،مجهز ،نو و هوشمند
شهر دوچرخهمدار فارغ از جنسیت
شهری با هوای پاک
شهری با آب آشامیدنی سالم
کالبد و

شهری با زیرساختهای نو با فضای کافی برای تردد

خدمات شهر

شهری با محلههای سرسبز
شهری با ساختمانسازی کنترل شده
شهری با امکانات تفریحی متناسب با ظرفیتهای طبیعی
شهری امن و بدون خشونت
شهری بدون کودکان کار
شهر هوشمند
شهری با اورژانس اجتماعی فعال
شهری بدون مهاجرهای غیرقانونی

منطقه  14 ،11و 7 11
سرمایهگذار در کسب و کارهای مولد
مدیریت شهر

رسیدگی یکسان به مناطق شهری
دارای مدیران آیندهنگر
مردم همدل ،مهربان و منصف

مردم شهر

مردم سختکوش و متمرکز بر کار

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود ،از دیدگاه شرکتکنندگان در این جلسه ،شهر مطلوب برای آینده
اصفهان شهری است که در کنار برخورداری از آب سالم ،هوای پاک و سرسبزی ،شادی برای مردم به ارمغان بیاورد.
شهری که برنامههای شاد و مفرح داشته باشد ،امکانات تفریحی را مهیا سازد و امکان نوختن موسیقی در شهر را داشته
باشد .به عالوه فضای اجتماعی شهر نیز سالم باشد .به این معنا که مهاجرهای غیرقانونی نباشند ،شهر امن و بدون خشونت
باشد ،کودکان در سطح شهر کار نکنند و اورژانس اجتماعی فعال 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 «شهری
با مدیران آیندهنگر» بیشترین تعداد آراء را کسب نموده است .جزییات تعداد آرا از قرار زیر است:
جدول  :1اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .مناطق سهگانه 11 ،11و 11
گزاره

ردیف

تعداد آرا

.9

شهری با مدیران آیندهنگر

6

.3

شهر سرمایهگذار در کسب و کارهای مولد

1

.9

شهری با جریان دائمی زایندهرود

1

.1

شهری با برنامههای شاد و مفرح

9

.1

شهر دوچرخهمدار فارغ از جنسیت

3

.6

شهری با رسیدگی یکسان به مناطق شهری

3

.1

شهری با هوای پاک

3

.3

شهری بدون مهاجرهای غیرقانونی

3

.9

شهری امن و بدون خشونت

3

.91

شهر هوشمند

3

.99

شهری با اورژانس اجتماعی فعال

9

.93

شهری با امکانات تفریحی متناسب با ظرفیتهای طبیعی

9

.99

شهری با امکان نواختن موسیقی

1

.91

شهری با مردم ،همدل ،مهربان و منصف

1
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 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
یافتهای وجود ندارد

