گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،1جلسه دوم
تاریخ 8 :اردیبهشت ماه 1399
زمان برگزاری17:00 – 19:00 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 1399

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 8 :اردیبهشت ماه 1399
زمان برگزاری17:00 – 19:00 :
تعداد دعوتشدگان 19 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 7 :نفر ( 4خانم و  3آقا)
تسهیلگر  :1مرتضی رضوانی
تسهیلگر  :2زهرا کازرونی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  4خانم و  3آقا شرکت داشتند .شرکتکنندگان از طریق ثبتنام آنالین به جلسه دعوت شدند .مشخصات
این افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکتکنندگان .منطقه  .1جلسه دوم
نام و نام خانوادگی

ردیف

سن

شغل

تحصیالت

1

حسن آژیراک

58

کاردانی

-

2

الهه حسینی

36

کارشناسی

-

3

حمید رفیعیان

42

دیپلم

-

4

شیوا مقدم

49

کارشناسی

-

5

سجاد انتشاری

31

دکترا

-

6

فاطمه اسدی

35

دکترا

-

7

زهره یوسفی

47

دیپلم

-

 .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 شرکتکنندگان است.
جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .1جلسه دوم
اصفهان موجود
بعد
مردم
شهر

گزاره
مثبت

فرهنگ غنی مردم
لهجه زیبای شهروندان
قدیمی و پرسابقه

شهر

مثبت

میراث فرهنگی و صنایع دستی
فضای سبز
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حمل نقل پویا
زیبایی ظاهری شهر
مرکز کشور بودن (مزیتهای اقتصادی متعدد)
زایندهرود زیبا
متمدن امروزی
ترافیک
آلودگی هوا
خشکی زایندهرود در اکثر مواقع سال
ظاهر نامناسب معماری شهر
دشواری یافتن آدرس برای یک فرد غریبه
منفی

کوچهها و خیابانهای پر از چاله چوله
نبود مسیر مخصوص دوچرخه
بافت فرسوده در مرکز شهر
گذرگاههای و معابر پیچ در پیچ بعضی محلهها
کسب و کار ضعیف
کمبود فضای سبز در برخی محالت
طرح زوج و فرد در برخی از خیابانهای خلوت (مثل ظهیراالسالم)
عدم مدیریت ترافیک شهری
مدیریت ساخت و ساز شهری ضعیف
تبعیضهای مشهود در خدمترسانی شهری

مدیریت

منفی

شهری

ضعف برنامه برای خانوادهها و جوانان علی رغم وجود زیرساختهای مناسب
حضور معتادها و افراد سیگاری در پارکها که باعث الگوگیری نامناسب
است.
امید به زندگی رو به کاهش در جوانان اصفهانی
آمار باالی خودکشی ،رفتارهای غیر اجتماعی ،بزه ،اعتیاد و ...

 .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 شرکتکنندگان در جدول قابل مشاهده است:
جدول  :3نمونه شهر مطلوب .منطقه  .1جلسه دوم
شهر انتخابی
تبریز

دلیل انتخاب شهر
شهر آرمانی
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تمیز
عاری از تکدیگری در خیابانها
آب و هوای خوب
اصفهان

نزدیکی به فامیل و آشنایان
مردم زرنگ و فهیم
مذهب شیعه
ریشه داشتن در اصفهان

خوانسار /محالت /نیاسر /کاشان

بافت قدیمی
شبیه روستا بودن

هلند

تمیزی
آب و هوا
معماری بسیار زیبا و منسجم شهری
سرسبزی
امنیت
تردد با دوچرخه

بدون ذکر شهری خاص

با رودخانه محلی
فراهم بودن امکان تربیت سالم فرزندان
بدون ترافیک
دارای شرایط زندگی سالم
دارای امنیت و آرامش

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتگوهای انجام شده شهر مطلوب دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .1جلسه دوم
گزاره

بعد
زاینده رود پرآب

شهری حافظ بافت سنتی و اصالت موجود و منطبق با معیارهای جهانی شهرهای بزرگ دنیا
شهر و کالبد
شهر

شهری با تعداد باالی گردشگر خارجی و داخلی(با اهمیت دادن به بناهای تاریخی و بافت تاریخی)
شهری با مدیریت حمل و نقل صحیح (خطوط متروی بیشتر مثال از شرق به غرب اصفهان ،عدم ترافیک و در
نتیجه کاهش معضل آلودگی هوا و اتالف وقت و صرف انرژی و افزایش هزینهها و درگیریهای شهری بین
مردم و بد اخالقیها)
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شهری با تغییرات مثبت در کالبد شهر و بناها (زیبا سازی معابر و محالت ،جانمایی صحیح فروشگاهها با
پارکینگ و بر اساس میزان نیاز منطقه ،ایجاد فضای مطلوب برای دوچرخه سواری ،حفظ مراکز خرید و
بازارچهها قدیمی ،رعایت حریم خانهها در آپارتمانسازی ،حفظ خانههای یک طبقه و کوچههای دارای بافت
سنتی و سرسبزی آنها و حل معضل پارک خودروهای متعدد در کوچهها)
حافظ محیط زیست (استفاده از انرژی های پاک (نور خورشید ،گرمایش زمین ،باد) برای تولید انرژی ،پایلوت
قرار گرفتن اصفهان در کشور در این حوزه ،کنترل آالیندهها و شهری دارای هوای آن پاک)
دسترسی یکسان و عادالنهی همه شهروندان به امکانات شهری(وجود فرهنگسراها و فضای سبز در تمامی
محالت ،فضاسازی مناسب شهر برای ورزش بانوان ،تبدیل مساجد به محل کنش مردم ،گسترش مراکزی در
شهر برای رشد کودکان و نوجوانان با محتوای کافی و مناسب)
احترام به قوانین و فرهنگسازی جهت عمومیکردن و عمل به آن
اشتغال مناسب به ویژه برای جوانان
مردم شهر

شهری با آسیبهای اجتماعی پایین (نظیر آمار اعتیاد و حضور ارازل و اوباش در شهر ،حمایت از مکتدیان و
افراد بیخانمان توسط مراکز مربوطه)
شهری با مردمی شاد و سرزنده و با امید به زندگی باال و جوانانی پر انرژی
شهری با مدیریت شهری بسیار قوی (استفاده از ظرفیت متخصصان شهری مانند متخصصان شهرسازی ،معماری،

مدیریت

روانشناسی ،جامعه شناسی ،پزشکی و  ،...مشارکت مردم و معتمدان محلی در تصمیمگیریها ،تفکر سیستمی و

شهری

پایدار مدیران شهری برای حل مشکالت شهری)
کنترل بازار به وسیله مسئولین

در اصفهان مطلوب از دیدگاه این گروه از شرکتکنندگان توجه ویژهای به صنعت توریسم ،حمل و نقل ،محیط زیست،
استفاده از انرژی پاک و ساخت و سازهای اصولی خواهد شد و شهر نیز با مشارکت مردم و متخصصان و تفکر سیستمی
اداره خواهد شد .مسائل اجتماعی و اقتصادی مانند بیکاری حل خواهند شد.

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رأیدهی برای شرکتکنندگان در جلسه ارسال شد .هر
شرکتکننده  3اولویت را به عنوان مهمترین اولویت اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .بر این اساس اولویت¬های
«زاینده رود پرآب» و «شهری با تعداد باالی گردشگر خارجی و داخلی(با اهمیت دادن به بناهای تاریخی و بافت تاریخی)»
با  8و  4رأی به ترتیب ،مهمترین شاخصها هستند .جزییات تعداد آرا از قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .1جلسه دوم
گزاره

ردیف

تعداد آرا

.1

زاینده رود پرآب

8

.2

شهری با تعداد باالی گردشگر خارجی و داخلی(با اهمیت دادن به بناهای تاریخی و بافت تاریخی)

4
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شهری با مدیریت حمل و نقل صحیح(خطوط متروی بیشتر مثال از شرق به غرب اصفهان ،عدم ترافیک
.3

3

و در نتیجه کاهش معضل آلودگی هوا و اتالف وقت و صرف انرژی و افزایش هزینهها و درگیریهای
شهری بین مردم و بد اخالقیها)
شهری با مدیریت شهری بسیار قوی(استفاده از ظرفیت متخصصان شهری مانند متخصصان شهرسازی،

.4

3

معماری ،روانشناسی ،جامعه شناسی ،پزشکی و  ،...مشارکت مردم و معتمدان محلی در تصمیمگیریها،
تفکر سیستمی و پایدار مدیران شهری برای حل مشکالت شهری)

.5

حافظ محیط زیست (استفاده از انرژی های پاک (نور خورشید ،گرمایش زمین ،باد) برای تولید انرژی،

3

پایلوت قرار گرفتن اصفهان در کشور در این حوزه ،کنترل آالیندهها و شهری دارای هوای آن پاک)

.6

شهری حافظ بافت سنتی و اصالت موجود و منطبق با معیارهای جهانی شهرهای بزرگ دنیا

2

.7

احترام به قوانین و فرهنگسازی جهت عمومیکردن و عمل به آن

2

.8

اشتغال مناسب به ویژه برای جوانان

1

شهری با آسیبهای اجتماعی پایین(نظیر آمار اعتیاد و حضور ارازل و اوباش در شهر ،حمایت از

1

.9

متکدیان و افراد بیخانمان توسط مراکز مربوطه)
دسترسی یکسان و عادالنهی همه شهروندان به امکانات شهری(وجود فرهنگسراها و فضای سبز در

.10

0

تمامی محالت ،فضاسازی مناسب شهر برای ورزش بانوان ،تبدیل مساجد به محل کنش مردم ،گسترش
مراکزی در شهر برای رشد کودکان و نوجوانان با محتوای کافی و مناسب)

.11

شهری با مردمی شاد و سرزنده و با امید به زندگی باال و جوانانی پر انرژی

0

.12

کنترل بازار به وسیله مسئولین

0

شهری با تغییرات مثبت در کالبد شهر و بناها (زیبا سازی معابر و محالت ،جانمایی صحیح فروشگاهها

0

.13

با پارکینگ و بر اساس میزان نیاز منطقه ،ایجاد فضای مطلوب برای دوچرخه سواری ،حفظ مراکز
خرید و بازارچهها قدیمی ،رعایت حریم خانهها در آپارتمانسازی ،حفظ خانههای یک طبقه و
کوچههای دارای بافت سنتی و سرسبزی آنها و حل معضل پارک خودروهای متعدد در کوچهها)

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
•

پیشنهاد یکی از شرکتکنندگان برگزاری جلسه به صورت الیو و برای مثال در  skyroomبود.

•

در جلسه منطقه  1یکی از مشارکتکنندگان ایدههایی اجرایی برای حل مسائل شهری داشت و درخواست حضور

در جلسات تخصصی را داشتند.

