گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،31جلسه اول

تاریخ 2 :اردیبهشت 3111
زمان برگزاری31-33:11 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 3111

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 2 :اردیبهشت 9911
زمان برگزاری91-93:91 :
تعداد دعوتشدگان 29 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 91 :نفر ( 3خانم و  1آقا)
تسهیلگر  :9نفیسه باقری
تسهیلگر  :2بهزاد صائب

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  3خانم و  1آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت سکونت در منطقه  99شهرداری اصفهان بود .مشخصات این
افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .11جلسه اول
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

9

امین درستکار

دانشجوی پزشکی

2

اشرف غفوری

کارشناسی

کارشناس فقه و حقوق

9

شراره فرجزاده

91

کارشناسیارشد

کارشناس طراحی

4

ناهید گنجعلی جوالیی

55

دیپلم

خانهدار

5

خانم حیدری

کارشناسی

کارشناس فرهنگی

6

ولی اهلل یزدی زهرانی

1

علی جاویدفر

3

مجید ابراهیمیان

بازنشسته
46

فوق دیپلم
کارشناسی

بازنشسته

1

مریم اعتضادی

44

دیپلم

خانهدار

91

منصور توکلی

99

کارشناسی

کارشناس مکانیک

99

عطیه شیروانی

96

دانشآموز

92

فاطمه سیما سخایی

95

دانشآموز

99

حسین جعفری جبلی

61

دکترا

برنامهریز شهری

94

امیرمحمد اخوان

43

کارشناسیارشد

مهندس مشاور

95

جعفر صادقی

کارشناسیارشد

96

محسن موفق

کارشناسی

91

فهیمه مختاری

دکترا
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 .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
مردم شهر

گزاره
مثبت

روابط اجتماعی تعریف شده (نسبت به سایر شهرهای کشور)
اهمیت شهر برای ساکنان (احساس تعلق به شهر)
عدم وجود زیرساختهای مناسب برای تردد دوچرخه
فقدان مبادی ورودی تعریف شده برای شهر
عقبماندگی بخش مرکزی شهر با وجود پتانسیل باال از مناطق

مدیریت و
اقتصاد شهر

دیگر شهر
منفی

نبود معیارهای مشخص برای ساختوسازها
هویت نامشخص اغلب مناطق و محالت شهر
آسیبهای اجتماعی روزافزون
فقدان مراکز خدماتی به هم پیوسته
سیستم حمل و نقل عمومی با کیفیت نه چندان مطلوب

مثبت

برخورداری از مترو
زایندهرود خشک
مشکالت زیست محیطی

منفی

ترافیک و آلودگی
عواقب صنعتی بودن
پاکیزگی شهر
وجود فضاهای سبز

شهر

وجود زایندهرود
مثبت

وجود پتانسیلهای گردشگری
صنعتی بودن شهر
قدمت و تاریخ کهن شهر
برخورداری از ساختار فرهنگی-تاریخی
وجود صنایع دستی منحصر به شهر
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 .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  :1نمونه شهر مطلوب .منطقه  .11جلسه اول
شهر انتخابی

دلیل انتخاب شهر
سرسبزی
پاکیزگی

اصفهان

وجود زایندهرود
نامداری و محبوبیت جهانی و کشوری
همزیستی مسالمتآمیز پیروان ادیان مختلف
داشتن مرکزیت در ایران
طبیعت زیبا

رشت و شیراز

فضاهای متعدد و متنوع شهری
برگزاری رویدادها
قابلیت گمشدن در شهر (به رسمیت شناختن غریبگی)

ملبورن
پاریس

شرایط مطلوب زندگی
وجود رودخانه تمیز
برج ایفل
رعایت حقوق شهروندی

یک شهر

شهر پاک
شهری با قیمت مسکن مناسب
شهری برخوردار از آسایش و آرامش

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  2بعد مدیریت شهر ،کالبد و خدمات
شهر دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .11جلسه اول
بعد
کالبد و
خدمات شهر

گزاره
شهری با هویت بصری زیباتر (بهبود نمای ساختمانها ،افزودن به فضاهای سبز و )..
شهری انسانمدار ،زیستپذیر و آرام
شهری طبیعتگرا و همگام با طبیعت
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شهری پاک و به دور از آلودگی و ترافیک (دارای سیستم حمل و نقل عمومی کارا،
پیادهمدار ،دارای زیرساختهای تردد دوچرخه)
شهری با بافت تاریخی سالم ،سرزنده و پویا
شهری با زایندهرود همواره جاری
شهری با نظام مدیریتی کارا ،توانمند و عادل
شهری توانمند در مدیریت بحران
شهری توانمند در جذب مشارکت شهروندان در سطح محلی
شهری بهرهمند از مشارکت اجتماعی و متوجه سرمایههای اجتماعی
شهری ملتزم به رعایت حقوق شهروندان
مدیریت شهر

شهری بدون معضل مسکن و هزینههای باالی آن
شهری خالق و برخوردار از زیرساختهای فرهنگی ،آموزشی ،تفریحی مطلوب و
گسترده
شهری هوشمند (برخوردار از تجهیزات مناسب برای اقشار آسیبپذیر ،امکانات
فرهنگی ،سیستم بازیافت قوی و )...
شهر دوستدار کودک ،نوجوان و جوان

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی در گروه گذاشته شد .هر شرکتکننده به  9شاخص
به عنوان مهمترین شاخصهای اصفهان مطلوب آینده از نظر خود رأی داد .بر این اساس شاخصهای «شهری پاک و به
دور از آلودگی و ترافیک (دارای سیستم حمل و نقل عمومی کارا ،پیاده مدار ،دارای زیرساختهای تردد دوچرخه)»،
«شهری با زاینده رود همواره جاری» و «شهری با نظام مدیریتی کارا ،توانمند و عادل» به ترتیب بیشترین رأی را آورده و 9
شاخص دارای اولویت برتر هستند .جزییات تعداد آرا از قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .11جلسه اول
ردیف
.9

گزاره
شهری پاک و به دور از آلودگی و ترافیک (دارای سیستم حمل و نقل عمومی
کارا ،پیاده مدار ،دارای زیرساختهای تردد دوچرخه)

تعداد آرا
3

.2

شهری با زاینده رود همواره جاری

1

.9

شهری با نظام مدیریتی کارا ،توانمند و عادل

6

.4

شهری انسانمدار ،زیستپذیر و آرام

5

.5

شهری خالق و برخوردار از زیرساختهای فرهنگی ،آموزشی ،تفریحی
مطلوب و گسترده

.6

شهر دوستدار کودک ،نوجوان و جوان

4
4
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.1

شهری با بافت تاریخی سالم ،سرزنده و پویا

.3

شهری هوشمند (برخودار از تجهیزات مناسب برای اقشار آسیبپذیر ،امکانات
فرهنگی ،سیستم بازیافت قوی و )...

4
9

.1

شهری بهرهمند از مشارکت اجتماعی و متوجه سرمایههای اجتماعی

2

.91

شهری ملتزم به رعایت حقوق شهروندان

2

.99

شهری بدون معضل مسکن و هزینههای باالی آن

9

.92

شهری توانمند در مدیریت بحران

9

.99

شهری طبیعتگرا و همگام با طبیعت

1

.94

شهری با هویت بصری زیباتر (بهبود نمای ساختمانها ،افزودن به فضاهای سبز و
)..

.95

شهری توانمند در جذب مشارکت شهروندان در سطح محلی

1
1

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
یکی از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه برگزاری کارگروههایی با مشارکت عموم و در حوزههایی با موضوعات
مشخص همچون حمل و نقل ،ترافیک ،محیط زیست و  ...بود.

