گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،6جلسه اول

تاریخ 1 :اردیبهشتماه 1911
زمان برگزاری14:81-13:91 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 1911

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 1 :اردیبهشتماه 1911
زمان برگزاری14:81-13:91 :
تعداد دعوتشدگان 39 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 31 :نفر ( 11خانم و  11آقا)
تسهیلگر  : 1مهری شاهزیدی
تسهیلگر  :3عباس کیانی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  11خانم و  11آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت بخشی از شرکتکنندگان تماسهای تلفنی و بخش دیگر
ثبت نام داوطلبانه در سایت برنامه جامع شهر اصفهان بود .مشخصات این افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .6جلسه اول
ردیف

سن

نام و نام خانوادگی

شغل

تحصیالت

1

آقای نکتهدان

-

-

-

3

الهام شیخانیان

91

کارشناسی ارشد

وکیل

9

مسعود قاسمی

34

کارشناس ارشد برنامهریزی شهری

-

8

آقای ستایش

-

-

کارمند اداره محیط زیست

5

علیرضا فوالدینژاد

-

فوق دیپلم

کارمند شرکت اختربرق

6

محمدرضا کمالی

-

کارشناس ارشد عمران

-

3

بهمن رییسی

93

کاردانی

-

4

ریحانه رستمی

15

دانشآموز

-

1

میالد براتی

-

کارشناس برق

-

11

علی نامداری

13

دانش آموز

-

11

اردشیر آقاداوودی

-

کارشناسی

بازنشسته وزارت نیرو

13

عرفان نوری

38

کارشناس مکانیک

-

19

قاسم بیانی

-

کارشناسی

مهندس پتروشیمی

18

مریم زارعی

-

-

-

15

نیلوفر راست قلم

-

کارشناس ارشد برنامهریزی شهری

-

16

صالحی

-

دکتری

متخصص پزشکی قانونی

13

خانم محمدی

-

-

-

14

سپیده زارعی

-

کارشناسی ارشد

-

11

سحر زارعی

-

کارشناسی ارشد

-

31

راضیه جعفری

-

کارشناسی

-

31

ملکه اسماعیلی

-

-

-
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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  .6جلسه اول
اصفهان موجود
گزاره

بعد

نظارت مطلوب بر اجرای ساختمانها
تمرکز جریان سرمایه
نرخ اشتغال قابل قبول
مثبت

مدیریت مطلوب زباله
مدیریت خوب شهری

مدیریت و اقتصاد

شهر گردشگری

شهر

جمعیت مناسب
مدیریت نامطلوب پتانسیلهای گردشگری
مدیریت نامطلوب آبهای سطحی
منفی

مهاجرپذیری و فرهنگ پایین مهاجرین
نابرابری در شهر
مدیریت نامطلوب زباله
تمیزی معابر و فضاهای سبز

محیطزیست و
جغرافیای شهر

مثبت

وجود زاینده رود
فضای سبز کناره زایندهرود
موقعیت جغرافیایی
سیمای شهری زیبا

مثبت
کالبد

معماری مساجد و ابنیه تاریخی
پتانسیل گردشگری
وجود ابنیه تاریخی

منفی

ترافیک زیاد
خطوط ناکافی مترو
شهروندان پیگیر

شهروندان شهر

مثبت

حس تعلق شهروندان به اصفهان
با ایمانی

منفی

سطح پایین فرهنگ شهرنشینی
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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  :3نمونه شهر مطلوب .منطقه  .6جلسه اول
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی

دسترسیهای خوب
هزینه کم زندگی
شهر مطلوب

قانونمندی
فرصتهای شغلی خوب و زیاد
تحت نظارت مستمر مدیران
دغدغهمندی مسئوالن در خصوص مشکالت مردم
قانونمندی
مدیریت مطلوب زباله
آب و هوای مطلوب
ترافیک کم
امکانات مدرن

کیش

نبود تعصب مذهبی
نبود روابط عشیرهای و در نتیجه حفظ حریم خصوصی
نبود متکدی در شهر
نبود حاشیهنشینی

آرامش و امنیت
امکانات زیاد تفریحی

رامسر

جمعیت کم

کاشان

وسعت کم
پیشینه تاریخی ارزشمند
بهرهگیری حداکثری مدیریت شهری از ابنیه تاریخی
زیبایی
سرسبزی

اصفهان

سرآمدی (در مقایسه با سایر شهرها)
خوراکهای خوشمزه (آش شلهقلمکار ،خورش ماست،
نون خشکه و )...
هویت اصفهانی بودن

گرگان

وجود جنگل و طبیعت بکر

منطقه  ،6جلسه اول 7
اسپانیا به دلیل آب و هوای مدیترانه ای
سطح نسبتا باالی رفاه مردم
سرزندگی سکنه
بارسلونا

خوش و آب رنگ بودن سیمای شهر
بوجود کارناوالهای شاد و متعدد
مردم خونگرم
سیستم آموزش پرورش تقریبا کارامد

آمستردام

سبک معماری یکنواخت در شهر

وین

شاخصهای باالی کیفیت زندگی

استامبول

شباهت به اصفهان

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  5بعد اقتصاد شهر ،شهروندان شهر،
مدیریت شهر ،کالبد و خدمات شهر ،و محیط زیست شهر دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .6جلسه اول
بعد
اقتصاد شهر

گزاره
شهری با رونق باالی کسب و کار و فرصتهای شغلی زیاد
شهری با اقتصاد گردشگری و امکانات گردشگری توسعه یافته
شهری با شهروندانی آشنا به حقوق خود ،مسئولیتپذیر و قانونپذیر

شهروندان شهر شهری با شهروندانی اهل مطالعه و پذیرای تغییر
شهری با شهروندانی آراسته ،خوشخلق و با اخالق
شهری با مدیریت کارآمد مناطق حاشیهنشین و مصمم به بهبود وضعیت این مناطق
شهری با شهردار و اعضای شورایی دلسوز ،قوی ،کاردان و پذیرای تغییر
مدیریت شهر

شهری با توزیع عادالنه خدمات رفاهی ،تفریحی ،فرهنگی ،و ورزشی
شهری با مدیریت شهری مصمم بر حفظ و ارتقای بافت تاریخی و اماکن تاریخی
شهری با مدیریت کارآمد منابع طبیعی و انسانی
شهری با مدیریت یکپارچه شهری

کالبد و
خدمات شهر

شهری با حمل و نقل عمومی پیشرفته ،ارزان ،و مناسبسازی شده برای توانخواهان
شهری با جذابیتهای بصری خاص و زیاد
شهری با رویدادهای شاد و متنوع

محیط زیست

شهری تمیز ،با هوای پاک ،با گازهای گلخانهای اندک ،بازیافت پسماند ،و زایندهرود

شهر

جاری
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 .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  .6جلسه اول
گزاره

ردیف
.1

شهری با رونق باالی کسب و کار و فرصتهای شغلی زیاد

.3

شهری تمیز ،با هوای پاک ،با گازهای گلخانهای اندک ،بازیافت پسماند ،و
زایندهرود جاری

تعداد آرا
3
6

.9

شهری با شهردار و اعضای شورایی دلسوز ،قوی ،کاردان و پذیرای تغییر

6

.8

شهروندانی آشنا به حقوق خود ،مسئولیتپذیر و قانونپذیر

6

.5

شهری با توزیع عادالنه خدمات رفاهی ،تفریحی ،فرهنگی ،و ورزشی

5

.6

شهری با اقتصاد گردشگری و امکانات گردشگری توسعه یافته

8

.3

شهری با مدیریت کارآمد منابع طبیعی و انسانی

9

.4

شهری با مدیریت کارآمد مناطق حاشیهنشین و مصمم به بهبود وضعیت این
مناطق

3

.1

شهری با مدیریت یکپارچه شهری

3

.11

شهروندانی اهل مطالعه و پذیرای تغییر

1

.11

شهری با حمل و نقل عمومی پیشرفته ،ارزان ،و مناسبسازی شده برای
توانخواهان

1

.13

شهری با شهروندانی آراسته ،خوشخلق و با اخالق

1

.19

شهری با جذابیتهای بصری خاص و زیاد

1

.18

شهری با رویدادهای شاد و متنوع

1
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.15

شهری با مدیریت شهری مصمم بر حفظ و ارتقای بافت تاریخی و اماکن
تاریخی

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه نظری نداشتند.

1

