گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
مناطق 1و3
تاریخ 9 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری18:40-17:00 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 1399

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 9 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری18:40-17:00 :
تعداد دعوتشدگان 20 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 13 :نفر ( 6خانم و  7آقا)
تسهیلگر :1نفیسه باقری
تسهیلگر :2بهزاد صائب

 .2شرح شرکتکنندگان
در جلسه برگزارشده 6 ،نفر خانم و  7نفر آقا حضور داشتند .افراد شرکتکننده از طریق ثبتنام در سایت برنامه جامع
شهر اصفهان به این جلسه دعوت شدند؛ مشخصات افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان مناطق 1و3
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

1

افسانه نریمانی

_

مهندسی نرم افزار

_

2

محمد شفیعی

50

کارشناسی

مدیر کسب و کار آسان تاکسی

3

مهدی اسدیان

23

دانشجوی شهرسازی

_

4

ندا فردوسی

_

کارشناسی کامپیوتر

خانه دار

5

علی صاحبان

_

6

مریم همتی

_

دانشجوی هوش مصنوعی

7

فرناز فروتن راد

27

دانشجوی کارشناسی ارشد _

عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی

دانشجوی

کارشناسی _

شهرسازی
_

طراحی شهری
8

محمد حسین زاده

_

کارشناس عمران

_

9

هاجر منصوری

_

_

_

10

حجت اهلل شاهزیدی

39

دکترا

_

11

اصغر کریمی

_

_

_

12

فریناز ریخته گران

26

کارشناسی ارشد

_

13

امیررضا افخمی

33

کارشناسی ارشد

_

 .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.

مناطق  1و 5 3

جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .مناطق 1و3
اصفهان موجود
گزاره

بعد
مثبت سبز بودن

فضا سازی شهری اصفهان از نظر فضای سبز و المانها و ...
مناسب نبودن شهر برای عبور و مرور معلوالن و ناتوانان جسمی

کالبدی
منفی

بی توجهی به بافتهای تاریخی و بافتهای فرسوده
عدم بهرهگیری از اصول پیشرفته طراحی شهری

اقتصادی

مثبت

پتانسیل نیروی کار جوان و زیرساختهای فناوری در شهرکها و شرکتهای خصوصی
توریستی بودن به واسطه وجود آثار باستانی متعدد
تاریخی بودن

فرهنگی و

مثبت

اجتماعی

پتانسیل باال در زمینه میراث فرهنگی و صنایع دستی
پتانسیل باال از نظر تاریخی ،هویتی و اجتماعی
آرامش نسبی

منفی

فراهم نبودن بستر مناسب برای توسعه توریسم (وجود تعصبات فرهنگی)
بی توجهی به حقوق شهروندی
عدم تخصص و مدیریت جهادی مدیران رده پایین در شهرداری

مدیریتی

منفی

فقدان دید بلند مدت در مدیریت شهری
فقدان قوانین کارامد در زمینه ساختوسازهای و منظر شهری

محیط زیستی
خدماتی

منفی سیاستهای نادرست در زمینه فضای سبز با توجه به اقلیم اصفهان
منفی

ضعف در سیستم حمل و نقل عمومی

 .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 1و3
شهر انتخابی
اصفهان

دلیل انتخاب شهر
حس تعلق شخصی
داشتن پتانسیلهای زیاد برای پیشرفت
به دلیل پشتوانه تاریخی و فرهنگی و داشتن اصالت

اصفهان دوران صفوی (شاه عباس)

چون زندگی در آن اصفهان آروزی تمام سیاحان بوده است.
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یکی از شهرهای کانادا مخصوصا تورنتو

به دلیل حضور ایرانیان فراوان
برخورداری از امکانات بسیار
فرصت پیشرفت برابر برای همه
برخورداری از نظم

شهر اینترالکن سوئیس

فرهنگ شهروندان
آرامش
جمعیت کم
دوبی در خاورمیانه

اینترنت رایگان

یکی از شهرهای کشورهای آسیای میانه

به دلیل عدم وجود بروکراسیهای اداری

در گرجستان و یا ارمنستان

استقبال از سرمایه گذار خارجی

شهرهای آلمان یا سوییس

آرامش
نظم
تسهیالت فراوان برای زندگی ،کار و تفریح

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل
مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .مناطق 1و3
گزاره

بعد

شهری که در آن هر محله فرهنگ و هویت منحصر به فرد خود را دارد(هیچ محلهای از این جهت
فرهنگی،اجتماعی

بر دیگری برتری ندارد و برچسب نمیخورد)
شهری با مسئوالن و شهروندان مسئولیت پذیر
شهری که پذیرای همه مردم در کنار هم است ،جنسیتگرا نیست و مردم را از هم جدا نمیکند.
شهری که بخش خصوصی در آن فعال اجتماعی_اقتصادی اصلی است و بخشهای دولتی صرفا

مدیریتی

ناظر هستند( به ایدههای خالقانه و استارتاپها اهمیت میدهد)
شهری است با مدیریت داده محور که با مشارکت غیرمستقیم شهروندان اداره میشود (مبتنی بر
طراحی سیستمهای گردآوری نظرات و پیشنهادات شهروندان)

اقتصادی

محیط زیستی

شهری که شهروندانش همه از رفاه نسبی برخوردارند.
شهری با اقتصاد پویا و پایدار که سرمایه گذاران در آن مشتاق به سرمایهگذاری هستند.
شهری تمیز با آب و هوای پاک ،دوستدار دوچرخه ،که اولویت آن استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر است (شهری که در آن هوای پاک قربانی صنایعش نشود).
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اولین شهر هوشمند تاریخی جهان (که اینترنت در آن ارزان یا رایگان است).
شهری با امکانات و خدمات مکانیزه (به ویژه در رابطه با بازیافت و جمعآوری زباله)
شهری با مراکز تفریحی و سرگرمی متعدد برای خانوادهها و جوانان
خدماتی

شهری با سیستم حملونقل عمومی کارآمدتر و پیشرفتهتر
شهری توریست پذیر با گسترش امکانات گردشگری (از جمله فرودگاه ،مترو ،سالنهای تئاتر،
سینما ،گالری ها و)...
شهری عادل که در آن حقوق همه شهروندان محترم است(برای همه اقشار خود به ویژه مادران،
سالمندان و ناتوانان جسمی امکانات ویژهای دارد .فقیر و غنی نمیشناسد و توزیع امکانات در شهر
عادالنه است)
شهری که با تاریخ خود مهربانتر است و محورهای تاریخی آن شریانهای اصلی شهر هستند(مثل
حفاظت از بافت تاریخی به وسیله سنگفرش ،جلوگیری از کاربریهای مزاحم و)...
شهری که ساختوسازها و پروژههای عمرانیاش ،با ویژگیهای اقلیمی آن سازگار است.
شهری است که میتوان در آن خاطره ساخت ،تعاملپذیر است و میتوان با هم بیشتر معاشرت کرد.
شهری است با کالبد خالقانه و طراحی بهتر(که در آن ساختمانها مطابق با هویت شهر و

کالبدی

نوآوریهای جدید ساخته میشود).
شهری با فضاهای سبز بیشتر
شهری دارای ضابطه برای زیباسازی کالبد خود (مثل ضوابط معماری خاص برای نمای بیرونی
مغازهها ،زیباسازی و ساماندهی محور بازار).
شهری حافظ میراث ناملموس و فرهنگ خود
شهری که موجب آرامش ساکنانش است(به دور از آزارهای روحی و بصری و شنیداری)

 .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 عادل که در آن
حقوق همه شهروندان محترم است(برای همه اقشار خود به ویژه مادران ،سالمندان و ناتوانان جسمی امکانات ویژهای دارد.
فقیر و غنی نمیشناسد و توزیع امکانات در شهر عادالنه است) » با کسب  7رأی بیشترین اولویت را دارد .اولویت دوم با 5
رأی« ،شهری تمیز با آب و هوای پاک ،دوستدار دوچرخه ،که اولویت آن استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر است (شهری
که در آن هوای پاک قربانی صنایعش نشود)» و اولویت سوم با  4رأی « ،شهری توریست پذیر با گسترش امکانات
گردشگری (از جمله فرودگاه ،مترو ،سالنهای تئاتر ،سینما ،گالری ها و »)...مشخص شده است .جزییات این اولویتها و
تعداد آرا از قرار زیر است:
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جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .مناطق 1و3
گزاره

ردیف

تعداد
آرا

شهر ی عادل که در آن حقوق همه شهروندان محترم است(برای همه اقشار خود به ویژه مادران،
.1

سالمندان و ناتوانان جسمی امکانات ویژهای دارد .فقیر و غنی نمیشناسد و توزیع امکانات در شهر

7

عادالنه است)
.2
.3
.4
.5

شهری تمیز با آب و هوای پاک ،دوستدار دوچرخه ،که اولویت آن استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر
است (شهری که در آن هوای پاک قربانی صنایعش نشود).
شهری توریست پذیر با گسترش امکانات گردشگری (از جمله فرودگاه ،مترو ،سالنهای تئاتر ،سینما
،گالری ها و)...
اولین شهر هوشمند تاریخی جهان (که اینترنت در آن ارزان یا رایگان است).
شهری که با تاریخ خود مهربانتر است و محورهای تاریخی آن شریانهای اصلی شهر هستند(مثل
حفاظت از بافت تاریخی به وسیله سنگفرش ،جلوگیری از کاربری های مزاحم و)...

5
4
3
3

.6

شهری با سیستم حملونقل عمومی کارآمدتر و پیشرفته تر

2

.7

شهری که پذیرای همه مردم در کنار هم است ،جنسیتگرا نیست و مردم را از هم جدا نمیکند.

2

.8
.9
.10
.11

شهری که بخش خصوصی در آن فعال اجتماعی_اقتصادی اصلی است و بخشهای دولتی صرفا ناظر
هستند(به ایدههای خالقانه و استارتاپها اهمیت میدهد)
شهری دارای ضابطه برای زیباسازی کالبد خود (مثل ضوابط معماری خاص برای نمای بیرونی مغازهها،
زیباسازی و ساماندهی محور بازار).
شهری با اقتصاد پویا و پایدار که سرمایه گذاران در آن مشتاق به سرمایهگذاری هستند.
شهری است با کالبد خالقانه و طراحی بهتر(که در آن ساختمانها مطابق با هویت شهر و نوآوریهای
جدید ساخته میشود).

2
2
2
1

.12

شهری است که میتوان در آن خاطره ساخت ،تعاملپذیر است و میتوان با هم بیشتر معاشرت کرد.

1

.13

شهری که موجب آرامش ساکنانش است (به دور از آزارهای روحی و بصری و شنیداری)

1

.14

شهری که در آن هر محله فرهنگ و هویت منحصر به فرد خود را دارد؛ هیچ محلهای از این جهت بر
دیگری برتری ندارد و برچسب نمیخورد.

1

.15

شهری با فضاهای سبز بیشتر

0

.16

شهری که ساختوسازها و پروژههای عمرانیاش ،با ویژگیهای اقلیمی آن سازگار است.

0

.17

شهری با مراکز تفریحی و سرگرمی متعدد برای خانوادهها و جوانان

0

.18

شهری است با مدیریت داده محور که با مشارکت غیرمستقیم شهروندان اداره میشود (مبتنی بر طراحی
سیستمهای گردآوری نظرات و پیشنهادات شهروندان)

0
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.19

شهری با مسئوالن و شهروندان مسئولیت پذیر

0

.20

شهری با امکانات و خدمات مکانیزه (به ویژه در رابطه با بازیافت و جمعآوری زباله)

0

.21

شهری حافظ میراث ناملموس و فرهنگ خود

0

.22

شهری که شهروندانش همه از رفاه نسبی برخوردارند.

0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
یکی از افراد حاضر در گروه پیشنهاد داد که جمع بندی نظرات حاصل از همه جلسات مجازی بر روی وب سایت برنامه
گذاشته شود تا امکان استفاده از دادههای به دست آمده برای عموم مردم ممکن شود.

