گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،5جلسه چهارم

تاریخ 8 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری18:20-17:00 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 1399

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین

 4گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو

 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 8 :اردیبهشتماه 1399
زمان برگزاری18:20-17 :
تعداد دعوتشدگان 20 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 13 :نفر ( 6خانم و  7آقا)
تسهیلگر  : 1مهری شاهزیدی
تسهیلگر  :2مرضیه احمدی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  6خانم و  7آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت ثبتنام افراد در سایت برنامه جامع شهر بود .مشخصات این
افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .5جلسه چهارم
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

تحصیالت

شغل

1

کیانا نجفی

29

ارشد معماری

-

2

فاطمه قائدی

36

ارشد

-

3

محمود صفری

39

ارشد

-

4

مهدی پناهی

آهنگسازی

آهنگساز ،عضو هیئت علمی

5

معصومه صابری

60

کارشناسی

-

6

امیرارسالن حر

28

ارشد

-

7

افسانه کدخدایی

41

کاردانی

-

8

اباذر نفیسی

45

کارشناسی

-

9

بهروز باجغلی

36

ارشد معماری

معمار

10

اعظم کریمی

40

ارشد

-

11

پری همدانی

58

کارشناسی

-

12

نیما فخرالمباشری

27

دکترای مهندسی مواد

-

13

حسن مرادی

52

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.
جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .5جلسه چهارم
اصفهان موجود
ابعاد
کالبد شهر

گزارهها
مثبت

ساختمانسازی منظم
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جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .5جلسه چهارم
اصفهان موجود
خیابانسازی منظم
ساختمانهای کم ارتفاع در قیاس با تهران
حضور ریتم در جای جای شهر
پتانسیل استفاده از دوچرخه
جاذبههای گردشگری
منفی

آلودگی هوا
خشکی زایندهرود
پتانسیل طبیعتگردی
موقعیت جغرافیایی

محیطزیست شهر
مثبت

وجود زایندهرود
سرسبزی
وجود مادیها
پاکیزگی
بیتوجهی به بافت تاریخی
خفقان فرهنگی
مقابله با آزاداندیشی

منفی
مدیریت شهر

ایجاد محدودیت برای فعالیتهای صنفی
نادیده گرفتن برخی از اقشار جامعه
فقدان شایستهساالری
ضوابط نامناسب نمای ساختمانهای حاشیه زایندهرود
برنامهریزی ناکارآمد ترافیکی

مثبت

شهر امن
اطالعرسانی خوب
فرهنگ پاکیزگی و تمیزی

فرهنگ ناملموس شهر

مثبت

هنر صنایعدستی
هنرهای خالق
بافت تاریخی

فرهنگ ملموس شهر

مثبت

ابنیه تاریخی
صنایع دستی

منفی

فرهنگ کسب و کار ضد توسعه
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جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .5جلسه چهارم
اصفهان موجود
بیتوجه به قوانین و مقررات

منفی

احترام نگذاشتن به حقوق دیگران

شهروندان شهر

بهرهمندی از هنر

مثبت
خدمات و امکانات شهر

متمدن و با فرهنگ
ضعف در حمل و نقل عمومی

منفی

کمبود پارکینگ

 .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  .5جلسه چهارم
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی
زیبا
اصفهان

مردم خونگرم
وجود صنایع دستی

هلسینکی

جمیع خصوصیات یه شهر مدرن به لحاظ تکنولوژیکی ،آموزشی ،بهداشتی ،فرهنگ
عمومی ،و ...

دبی

معماری مدرن

نیویورک

معماری مدرن

سیدنی

معماری مدرن
امکانات و خدمات قابل توجه

تهران

شایسته ساالری
مدیریت اداری کارآمد
رونق کسب و کار

پروژا

هارمونی

خوانسار

هارمونی

بولدر

مشارکت مردم .پویایی اکوسیستم شهر

بوستون

مشارکت مردم .پویایی اکوسیستم شهر

نیویورک

مشارکت مردم .پویایی اکوسیستم شهر
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 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در بعد شهروندان شهر ،مدیریت شهر ،کالبد،
امکانات و خدمات شهر ،اقتصاد شهر ،جامعه شهری و محیطزیست شهر دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل
مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .5جلسه چهارم
اصفهان مطلوب
گزارهها

ابعاد

شهری با رونق اقتصادی ،امکان راهاندازی کسب و کارهای جدید ،و فرهنگ کسب و کار توسعهمبنا
اقتصاد شهر

شهری گردشگرپذیر ،با زیرساختهای گردشگری پیشرفته ،و با اقتصاد مبتنی بر گردشگری
شهری با صنایعدستی خالق و پررونق
شهری با شکاف طبقاتی کمرنگ و مردم برخوردار
شهری با مدیریت شهری تخصصگرا و فراهم کننده زمینه رشد توسعه برای مردم
شهری با مدیریت شهری غیرایدئولوژیک و تامین کننده آزادیهای فردی و اجتماعی
شهری با مسولین قدردان از مردم شهر و یاریرسان به مردم
شهری با مدیریت شهری ایجاد کننده فرصت مشارکت مردم در تمامی حوزهها

مدیریت شهر

شهری هوشمند و بهرهمند از تکنولوژیهای روز دنیا
شهری با حضور کمتر نیروهای انتظامی در سطح شهر
شهر انسانمحور به جای خودرومحور (اولویت انسان بر خودرو)
شهری شناختهشده در کل دنیا
شهر امن
شهری با مدیریت شهری کارآمد در زمینه بافت فرسوده شهر
شهری با حمل و نقل عمومی پیشرفته ،و ترافیک روان و پارکینگهای مناسب
شهری بامکانهای تفریحی بیشتر ،در دسترستر و ارزان

کالبد ،امکانات و
خدمات شهر

شهر دوچرخهمدار و با امکان دوچرخه سواری برای زنان و مردان
شهری با مکانهای آموزشی بیشتر و در دسترستر
شهری مناسبسازی شده برای معلولین و توانخواهان
شهری مزین به آثار هنری خالق
شهری با فضاهای شهری سرزنده و مردم شاد
شهری با مردمی آگاه نسبت به ارزشمندی سنتهای گذشته

شهروندان شهر

شهری با مردمی متسامح نسبت به سلیقهها و ایدهها و با فرهنگ رعایت حریم خصوصی دیگران
شهری با مردمی آگاه نسبت به ارزشمندی سنتهای گذشته
شهری با مردم خیرخواه و یاریرسان به یکدیگر
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با سطح باالی امید اجتماعی
بدون دروغ و ریا

جامعه شهری

قدرشناس نسبت به هنر و هنرمند
محیطزیست شهر

شهری با محیط زیست پایدار
شهری با زایندهرود همیشه جاری

 .6نتیجه رأیگیری
گزارههای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی برای شرکتکنندگان در جلسه ارسال شد .هر
شرکتکننده  3گزاره را به عنوان مهمترین ویژگیهای اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .از میان گزارههای موجود
شرکتکنندگان سه گزاره «شهری با رونق اقتصادی ،امکان راهاندازی کسب و کارهای جدید ،و فرهنگ کسب و کار
توسعهمبنا»« ،شهری با مدیریت شهری تخصصگرا و فراهم کننده زمینه رشد توسعه برای مردم» و «شهری با مدیریت شهری
غیرایدئولوژیک و تامین کننده آزادیهای فردی و اجتماعی» را به عنوان مهمترین ویژگیهای شهر مطلوبشان انتخاب
کردند .جزییات تعداد آرا از قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .5جلسه چهارم
ردیف
1

گزاره
شهری با رونق اقتصادی ،امکان راهاندازی کسب و کارهای جدید ،و فرهنگ کسب و کار
توسعهمبنا

تعداد آرا
8

2

شهری با مدیریت شهری تخصصگرا و فراهم کننده زمینه رشد توسعه برای مردم

7

3

شهری با مدیریت شهری غیرایدئولوژیک و تامین کننده آزادیهای فردی و اجتماعی

6

4

شهری با حمل و نقل عمومی پیشرفته ،و ترافیک روان و پارکینگهای مناسب

5

5

شهری گردشگرپذیر ،با زیرساختهای گردشگری پیشرفته ،و با اقتصاد مبتنی بر گردشگری

3

6

شهری بامکانهای تفریحی بیشتر ،در دسترستر و ارزان

3

7

شهری با مدیریت شهری ایجاد کننده فرصت مشارکت مردم در تمامی حوزهها

2

8

شهری هوشمند و بهرهمند از تکنولوژیهای روز دنیا

2

9

شهری با سطح باالی امید اجتماعی

2

10

شهر دوچرخهمدار و با امکان دوچرخه سواری برای زنان و مردان

2

11

شهری مزین به آثار هنری خالق

2

12

شهری با حضور کمتر نیروهای انتظامی در سطح شهر

1

13

شهر انسانمحور به جای خودرومحور (اولویت انسان بر خودرو)

1

14

شهری با زایندهرود همیشه جاری

1

15

شهری با شکاف طبقاتی کمرنگ و مردم برخوردار

0

16

شهری با مردمی آگاه نسبت به ارزشمندی سنتهای گذشته

0
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جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .5جلسه چهارم
ردیف

گزاره

تعداد آرا

17

شهری با جامعه شهری بدون دروغ و ریا

0

18

شهری با محیط زیست پایدار

0

19

شهری شناختهشده در کل دنیا

0

20

شهری مناسبسازی شده برای معلولین و توانخواهان

0

21

شهری با صنایعدستی خالق و پررونق

0

22

شهری قدرشناس نسبت به هنر و هنرمند

0

23

شهری با مردم خیرخواه و یاریرسان به یکدیگر

0

24

شهری با مسولین قدردان از مردم شهر و یاریرسان به مردم

0

25

شهری با مدیریت شهری کارآمد در زمینه بافت فرسوده شهر

0

26

شهری با مردمی متسامح نسبت به سلیقهها و ایدهها و با فرهنگ رعایت حریم خصوصی دیگران

0

27

شهری با مکانهای آموزشی بیشتر و در دسترستر

0

28

شهری با فضاهای شهری سرزنده و مردم شاد

0

29

شهر امن

0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
فرم آنالین برگزاری جلسه از سوی شرکتکنندگان مورد انتقاد قرار نگرفت و شرکتکنندگان به راحتی آن را پذیرفتند
و احصاء نظر شهروندان در مبحث تدوین چشم انداز شهر مورد استقبال قرار گرفت.

