گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،3جلسه دوم

تاریخ 2 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری19:00 – 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 2 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری19:00 – 17:00 :
تعداد دعوتشدگان 28 :نفر
تعداد شرکت کنندگان 16 :نفر ( 8آقا و  8خانم)
تسهیلگر :1سحر موحدی
تسهیلگر  :2مهوش خادم الفقرایی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  8خانم و  8آقا شرکت داشتند .برخی از افراد شرکتکننده از طریق تماس تلفنی و بخشی دیگر از طریق
ثبتنام در سایت برنامه جامع شهر اصفهان به این جلسه دعوت شدند؛ مشخصات افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .3جلسه دوم
تحصیالت

شغل

ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

1

وحید سلیمان زاده

23

کارشناسی

آزاد

2

فهیمه متریپور

37

دیپلم

-

3

مسعود موسوی زاده

40

ارشد کارشناسی

معمار ،هیئت علمی

4

الهام نوری

37

کارشناسی

صنایع دستی

5

بهاره زیرکی

40

دکتری شهرسازی

استاد دانشگاه

6

سحر مهدی پور

39

دیپلم

نقاش

7

محمد مهدی مومنی

43

دیپلم

دانش آموز

8

مریم رکن آبادی

41

کارشناسی ارشد

مدرس

9

محمد فاتحی

30

کارشناسی ارشد

تورلیدر

10

لیال رضایت

37

کارشناسی

کارگردانی

11

الهام قاسمی

32

دکتری

شهرساز

12

محمدحسین طاهرزاده

17

متوسطه

دانش آموز

13

احسان طباطبایی

30

کارشناسی ارشد

-

14

آقای کردی

32

کارشناس ارشد

-

15

سهراب بختیار

43

دکتری

-

16

ریحانه شاه نظری

24

کارشناسی ارشد

شهرساز

 .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.
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جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .3جلسه دوم
اصفهان موجود
گزاره

بعد
شهری با هویت و قدمت تاریخی
شهری با بافت و بناهای تاریخی
شهری با جاذبههای گردشگری
شهری با اصالت فرهنگی
شهر پاکیزه

مثبت

شهری زیبا
شهری سرسبز با بوستانهای متعدد
شهری با وسعت متناسب
شهری با رودخانه زایندهرود

شهری

شهری بیتوجه به آثار تاریخی
شهری شلوغ با ازدحام جمعیت
شهری با خیابانهای ناایمن
شهری با ساختمانهای بیاصالت
شهری با زیادی جمعیت مهاجر

منفی

شهری با هوای آلوده
شهری بیتوجه به زیباییهای بصری
شهری با ترافیک زیاد
شهری مواجه با خشکسالی (به ویژه زایندهرود)
اقتصادی
و مدیریتی

شهری با اقتصاد صنعتی
شهری با مدیریت و برنامهریزی باال به پایین

منفی

شهری بدون اقتصاد پایدار

 .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  .3جلسه دوم
شهر انتخابی
تهران
اصفهان

دلیل انتخاب شهر
برخورداری از آینده شغلی
برخورداری از فرهنگ و ادب
سرسبزی و وجود فضاهای سبز متعدد
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پاکیزگی
اردبیل

برخورداری از اقتصاد پایدار

شیراز

وجود آرامش
وسعت و جمعیت متوسط

رامسر
پاریس

هوای خوب
طبیعت زیبا
قدردانی از داشتههای فرهنگی و تاریخی

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  5بعد مردم شهر ،مدیریت شهر ،کالبد و
خدمات شهر محیط زیست و اقتصاد دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .3جلسه دوم
گزاره

بعد
شهری با مردم مسئول و مطالبهگر
مردم شهر

شهری با مردمی شاد و خندان
شهری با مردمی نوعدوست
شهری با مدیران پاسخگو ،دلسوز و عملگرا

مدیریت شهر

شهر عدالتمحور با توسعه متوازن
شهر نگهدارنده نخبگان و هنرمندان
شهری با مدیران برنامهریز در سطح خرد همسو با نیازهای شهروندان
شهری بدون فقر با ایجاد زمینههای شغلی

اقتصاد

شهری با اقتصاد پایدار و سرمایهگذاری گسترده
شهر گردشگرپذیر
زاینده رود همیشه جاری

محیط زیست

شهری فاقد آلودگی
شهری برخوردار از صنایع و انرژی پاک
شهر پیادهمدار و دوچرخهمدار
شهری بدون ترافیک و ازدحام خودروها

کالبد و خدمات
شهر

شهری حافظ بافت تاریخی و اماکن تاریخی
شهر امن و ایمن
شهری با فضاهای سبز گسترده و مجهز
شهری با خطوط حمل و نقل عمومی گسترده
شهری با سیمای شهری مختص به خود
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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 .بر این اساس شاخص «
شهری بدون فقر با ایجاد زمینههای شغلی» و « زاینده رود همیشه جاری » مهمترین شاخصها هستند .جزییات تعداد آرا از
قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .3جلسه دوم
ردیف

گزاره

تعداد آرا

.1

شهری بدون فقر با ایجاد زمینههای شغلی

5

.2

زاینده رود همیشه جاری

5

.3

شهری با اقتصاد پایدار و سرمایهگذاری گسترده

4

.4

شهری با مدیران پاسخگو ،دلسوز و عملگرا

4

.5

شهر عدالتمحور با توسعه متوازن

3

.6

شهر گردشگرپذیر

3

.7

شهری با مردم مسئول و مطالبهگر

3

.8

شهر پیادهمدار و دوچرخهمدار

3

.9

شهر نگهدارنده نخبگان و هنرمندان

3

.10

شهری فاقد آلودگی

2

.11

شهری با مردمی شاد و خندان

2

.12

شهری بدون ترافیک و ازدحام خودروها

2

.13

شهری حافظ بافت تاریخی و اماکن تاریخی

1

.14

شهر امن و ایمن

1

.15

شهری با فضاهای سبز گسترده و مجهز

1

.16

شهری با خطوط حمل و نقل عمومی گسترده

1

.17

شهری با سیمای شهری مختص به خود

1

.18

شهری با مدیران برنامهریز در سطح خرد همسو با نیازهای شهروندان

1

.19

شهری با مردمی نوعدوست

0

.20

شهری برخوردار از صنایع و انرژی پاک

0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
شرکتکنندگان گرچه این شیوه برگزاری جلسه را نوعی جدید و مطلوب ارزیابی کردند ولی انتقاداتی نیز به آن داشتند
از جمله:
•

به دلیل همزمانی امکان تایپ برای همه افراد زمانی که مشغول تایپ نظر خود هستند از بحث جدا میشوند؛
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•
میکنند؛

گفتگو در خصوص جزییات در بحث آنالین دشوارتر است و به همین دلیل صحبتهای کلی را بیشتر مطرح

