گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،4جلسه چهارم

تاریخ 9 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری17:00 :

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 ماه 1398
زمان برگزاری17 :
تعداد دعوتشدگان 24 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 12 :نفر ( 6خانم و  6آقا)
تسهیلگر  :1مهری شاهزیدی
تسهیلگر  :2مرضیه احمدی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  6خانم و  6آقا شرکت داشتند .شرکتکنندگان از طریق ثبتنام آنالین به جلسه دعوت شدند .مشخصات
این افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .4جلسه چهارم
نام و نام خانوادگی

ردیف

سن

تحصیالت

1

فاطمه ابراهیمی

27

کارشناسی ارشد

2

زهرا قاسمی

45

کارشناسی

3

محمدحسین سخایی

24

کارشناسی

4

پردیس انصاری پور

5

سیده سارا وطن پور

6

زهرا شبانی

شغل

(به جای آقای حسین انصاریپور
شرکت کردند)

7

محمد نظرکرده ها

43

کارشناسی ارشد

8

میثم آقاجانی

35

کارشناسی

9

سیدمصطفی قادریان

57

کارشناسی ارشد

10

مسعود سجادی

34

دکتری

11

رضا شجاعی

32

کاردانی

12

زهرا صادقی

48

دیپلم

کارمنداداره محیطزیست

 .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  .4جلسه چهارم
اصفهان موجود
بعد
محیط زیست شهر

گزاره
مثبت

وجود زایندهرود
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پاکیزگی و تمیزی
مناظر طبیعی
خشکی زاینده رود

منفی

صنعتی بودن اصفهان و آلودگی ناشی از آن
با اراده

شهروندان شهر

مثبت

جغرافیای شهر

مثبت

اقلیم معتدل

فرهنگ ملموس شهر

مثبت

معماری منحصربهفرد تاریخی

فرهنگ ناملموس شهر

منفی

خطر بیمعنایی و بی هویتی

مثبت

پتانسیل باال در حوزه گردشگری

اقتصاد شهر

افتخار به اصفهانی بودن

نبود زیرساختهای مناسب گردشگری

منفی

گسترش بافت حاشیهای
عدم شفایت در هزینههای انجام شده
عدم بهرهگیری برنامهمحور از پتانسیلهای گردشگری
توزیع نابرابر امکانات و خدمات
مسئولین ناکارآمد

منفی

مدیریت شهر

تامین درآمدهای شهری از طریق فروش تراکم
عدم اعتماد مردم به مدیریت شهری
بیتوجهی به بهداشت شهری
عدم ارتباط مدیریت شهری با دانشگاه
مکانیابی نادرست کاربریهای اصلی شهر

خدمات و امکانات

مثبت

امکان کار و سکونت و تفریح توأم

منفی

حمل و نقل عمومی با کارآمدی کم

 .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  .4جلسه چهارم
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی
تهران

-

برن

بافت تاریخی به همراه پیشرفت علم

آمستردام

مدیریت شهری کارآمد
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طراحی شهری انسان محور
تنوع در مشاغل و امکان پیدا کردن شغل مطلوب
شیکاگو

هزینه زندگی نسبتا پایین و کیفیت زندگی باال
هوای مطلوب
امنیت اقتصادی و غذایی ،شغلی ،اجتماعی

فرایبورگ

تعادل شرایط محیطی و اقلیمی
وجود امکانات
دسترسی آسان به طبیعت

فلورانس
تبریز

معماری برجسته
معماری هوشمندانه
معماری هوشمندانه

اصفهان

رابطه شهروند-شهر قوی
زیبا و تمیز

 .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 .منطقه  .4جلسه چهارم
گزاره

بعد

شهری با عملکرد شفاف مسئولین و اطالعرسانی به مردم
شهری با مدیریت امین ،بدونتبعیض و مورد اعتماد شهروندان
شهری با شهرسازی مبتنی بر شهرسازی اسالمی و دینمحور
شهری با مدیریت شهری مبتنی بر برنامهریزی و سیاستگذاری علمی
شهری با مدیریت شهری مبتنی بر توسعه متوازن شهری
مدیریت و نهادهای شهر

شهری با مدیریت شهری مشارکتمحور و از پایین به باال
شهری شکلیافته بر مبنای احترام به حقوق شهروندی و احترام به حریم خصوصی
شهری با قوانین بهروز ،کارآمد و منطبق با زندگی حال حاضر
شهر هوشمند
شهری حافظ هویت شهری اصفهان و سنتها
شهری با امکان مجاورت محل زندگی و محل کار و فعالیت
شهری مبتنی بر آموزش و پرورش همگانی و با کیفیت

اقتصاد شهر

شهری با اقتصادی پر رونق و جاذب سرمایه ،نرخ پایین بیکاری ،فرصتهای اشتغال متعدد و
متنوع و امکان راهاندازی کسبوکارهای جدید
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شهری با امکان تامین مسکن برای همه اقشار درآمدی
شهری با شهروندان با ایمان ،بیریا و عملکننده به دستورات دین
شهری با شهروندان قانونمدار
شهروندان شهر

شهری با شهروندان مهماننواز و مهربان
شهری با شهروندان شاداب و با نشاط
شهری با شهروندان عاری از تعصب و احساس خودبرتربینی نسبت به شهروندان سایر شهرها و
اقوام

محیط زیست شهر

شهری با محیط زیست پایدار و هوای پاک
شهری با زایندهرود همیشه جاری

 .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 .جزییات تعداد آرا از قرار
زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .4جلسه چهارم
گزاره

ردیف
.1

شهری با عملکرد شفاف مسئولین و اطالعرسانی به مردم

.2

شهری با اقتصادی پر رونق و جاذب سرمایه ،نرخ پایین بیکاری ،فرصتهای اشتغال متعدد و متنوع ،و
امکان راهاندازی کسبوکارهای جدید

تعداد آرا
6
5

.3

شهری با مدیریت امین ،بدونتبعیض ،و مورد اعتماد شهروندان

4

.4

شهری با امکان تامین مسکن برای همه اقشار درآمدی

3

.5

شهری با شهروندان با ایمان ،بیریا ،و عملکننده به دستورات دین

3

.6

شهری با قوانین بهروز ،کارآمد و منطبق با زندگی حال حاضر

3

.7

شهری با محیط زیست پایدار و هوای پاک

3

.8

شهری با زایندهرود همیشه جاری

3

.9

شهری با مدیریت شهری مبتنی بر برنامهریزی و سیاستگذاری علمی

3

.10

شهری با شهروندان عاری از تعصب و احساس خودبرتربینی نسبت به شهروندان سایر شهرها و اقوام

2

.11

شهر هوشمند

2

.12

شهری حافظ هویت شهری اصفهان و سنتها

2

.13

شهری با شهروندان شاداب و با نشاط

2

.14

شهری با شهروندان مهماننواز و مهربان

1

.15

شهری با امکان مجاورت محل زندگی و محل کار و فعالیت

1
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.16

شهری با شهروندان قانونمدار

1

.17

شهری شکلیافته بر مبنای احترام به حقوق شهروندی و احترام به حریم خصوصی

1

.18

شهری با مدیریت شهری مشارکتمحور و از پایین به باال

1

.19

شهری با مدیریت شهری مبتنی بر توسعه متوازن شهری

1

.20

شهری با شهرسازی مبتنی بر شهرسازی اسالمی و دینمحور

0

.21

شهری با مردم و مسئولین همدل و همراه

0

.22

شهری مبتنی بر آموزش و پرورش همگانی و با کیفیت

0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
شرکت کنندگان جلسه از برگزاری جلسه به صورت آنالین راضی بودند و درخواست ادامه فعالیت گروه را داشتند.

