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

تاریخ 1 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری18:40-17:00 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 1399

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 1 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری18:40-17:00 :
تعداد دعوتشدگان 29 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 12 :نفر ( 6خانم و  6آقا)
تسهیلگر :1نفیسه باقری
تسهیلگر :2بهزاد صائب

 .2شرح شرکتکنندگان
در جلسه برگزارشده 6 ،نفر خانم و  6نفر آقا حضور 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  .5جلسه اول
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

1

نسرین عابدی

-

کارشناسی

دبیر آموزش و پرورش

2

خانم سعیدی

28

دکترای طب سنتی

-

3

مهرداد خادم الفقرا

32

کارشناسی ارشد

کارمند مخابرات

4

مهناز سینایی

48

دکترا

دبیر آموزش و پرورش

5

پیام الهامی

35

کارشناسی

شاغل در شرکت خصوصی

6

علیرضا دامادزاده

35

کارشناسی

-

7

خانم یزدانی

-

کارشناسی ارشد

دبیر آموزش و پرورش

8

بهجت یارمحمدیان

59

دیپلم

-

9

مریم یحییپور

38

کارشناس

فعال اجتماعی

10

رضا خزائی

18

دانش آموز

-

11

محمدصادق الهامی

-

-

-

12

مسعود ماجد

47

-

-

 .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 اول
اصفهان موجود
بعد
کالبدی

گزاره
مثبت

وجود رودخانه زایندهرود
تعدد آثار تاریخی

منطقه  ،5جلسه اول 5
جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .5جلسه اول
اصفهان موجود
وجود جاذبههای طبیعی و تاریخی
پاکیزگی شهر
وفور فضاهای باز و کم بودن تراکم ساختمانی (ارتفاع ساختمانها)
جذابیت به واسطهی کالنشهر بودن
کمبود زیرساختهای گردشگری (از جمله هتل  5ستاره)
کمبود پیاده راه (با توجه به بافت تاریخی_گردشگری شهر)
منفی

عدم نظارت بر اصول شهرسازی مناسب برای اقشار ناتوان جسمی
کیفیت نامناسب مصالح در زیرساختهای شهری (از جمله آسفالت)
ترافیک

محیط زیستی
اقتصادی و سیاسی

فرهنگی و اجتماعی

منفی

آب و هوای گرم و خشک
آلودگی هوا و معضل ریزگردها

مثبت

مرکزیت در کشور

منفی

غلبه ابعاد سیاسی_صنعتی بر ابعاد اجتماعی_فرهنگی شهر

مثبت

وجود مردم خیر و فعال در حوزۀ آسیبهای اجتماعی

منفی

روحیه محافظه کاری و پرهیز از نوآوری و خالقیت و استفاده از روشهای جدید
ناامنی (کاهش امنیت و افزایش جرائم مانند سرقت از منازل مسکونی)
کمبود امکانات حمل و نقل عمومی (به خصوص در رابطه با اتوبوسهای درون شهری،
خطوط مترو و )...

خدماتی

منفی

ساعات کاری کم وسایل حمل و نقل عمومی (به ویژه در شب)
وضعیت نامناسب سرویسهای بهداشتی عمومی
نبود امکان حمل دوچرخه به وسیله وسایل حمل و نقل عمومی

 .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 اول
شهر انتخابی
اصفهان

دلیل انتخاب شهر
توریستی بودن شهر
محبت و صفای مردم و سطح اعتقادات (برگزاری جلسات مذهبی و)...
برخورداری از جمعیت و وسعت مناسب
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جدول  :3نمونه شهر مطلوب .منطقه  .5جلسه اول
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی

برخورداری از امکانات کامل در زمینههای فرهنگی-تفریحی ،گردشگری و تجاری
فرهنگ باالی ساکنان
پاکیزگی شهر
وجود زاینده رود
وجود پارکهای فراوان
رعایت نظم
احترام به حقوق شهروندی
کیش

رعایت اصول رانندگی
امنیت باال
هوای پاک

لرستان ،مازندران ،گلستان و آب و هوای خوب و دلپذیر
گیالن
دوبی

برخورداری از ویژگیهای الزم برای یک زندگی خوب

شهرهای متوسط جنوب

به دلیل تضمین حقوق شهروندی

کانادا

قانونمندی و ضمانت اجرای قانون
تراکم نسبتا کم جمعیت
مدرن و تکنولوژیک بودن

ملبورن

پاکیزگی
برخورداری مطلوب از تاسیسات و تجهیزات شهری
آلودگی صوتی کم
القای حس آرامش

توکیو

به دلیل توجه به ارزشهای انسانی
امنیت شغلی و روانی

 .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:

منطقه  ،5جلسه اول 7
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .5جلسه اول
بعد

گزاره

فرهنگی و

شهر متسامح و متساهل (احترام به عقاید همهی اقشار ،امکان استفاده همهی اقشار سنی و جنسی به طور

اجتماعی

عادالنه از شهر و دارای شهروندان متعامل و همدل)

مدیریتی

بهرهمند از مدیریت شهری کارآمد (با ذهنهای باز و آیندهنگر)
شهری دارای مراکز فرهنگی ،تفریحی و خرید متعدد و متنوع (رونق حیات شبانه شهر ،شادی بخشی به
شهر و )..

کالبدی

شهری با بهبود وضعیت سیما و منظر شهری
شهری زیستپذیر (دارای هوای پاک ،آرامش و امنیت و به دور از آلودگی صوتی)
حفظ بافت سنتی در مرکز و توسعه و مدرنسازی شهر در حاشیه
شهری به دور از تضاد طبقاتی در همه ابعاد (توزیع عادالنه امکانات در شهر)
دارای زمینههای مطلوب برای اشتغال

اقتصادی

شهر برتر در زمینه گردشگری (توسعه زیر ساختهای گردشگری و تبدیل شدن به یکی از مهمترین مقاصد
گردشگری در ایران)
بهبود وضعیت ترافیکی با زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل پاک (مترو ،تراموا ،دوچرخه ،مسیرهای

محیط زیستی

پیاده و وسایل حمل و نقل برقی و )...
شهری دارای فضاهای سبز فراوان (شهر دوستدار طبیعت)
شهری با جریان پیوسته زاینده رود

خدماتی

برخوردار از ویژگیهای شهر هوشمند
شهری با امکانات ورزشی فراوان (دارای شهروندان سالم ،کاهش معضالت اجتماعی از جمله اعتیاد)

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی برای شرکتکنندگان در گروه گذاشته شد .هر
شرکتکننده به  3شاخص به عنوان مهمترین شاخصهای اصفهان مطلوب آینده از نظر خود رأی داد .بر این اساس
شاخصهای «شهر برتر در زمینه گردشگری (توسعه زیر ساختهای گردشگری و تبدیل شدن به یکی از مهمترین مقاصد
گردشگری در ایران)» و «شهری با جریان پیوسته زاینده رود » هر دو به شکل برابر بیشترین رأی را آورده و مهمترین
شاخصها هستند .در فاصله نزدیک به آنها شاخص «بهبود وضعیت ترافیکی زیرساختهای مناسب برای حمل و نقل پاک
(مترو ،تراموا ،دوچرخه ،مسیرهای پیاده و وسایل حمل و نقل برقی و  »)...و «شهری زیستپذیر (دارای هوای پاک ،آرامش
و امنیت و به دور از آلودگی صوتی)» در مرتبه دوم اولویت قرار گرفتند .جزییات تعداد آرا از قرار زیر است:
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جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .5جلسه اول
ردیف
.1
.2
.3

گزاره
شهر برتر در زمینه گردشگری (توسعه زیر ساختهای گردشگری و تبدیل شدن به یکی از
مهمترین مقاصد گردشگری در ایران)
شهری با جریان پیوسته زاینده رود در آن
دارای زیرساخت های مناسب برای حمل و نقل پاک (مترو ،تراموا ،دوچرخه ،مسیرهای پیاده و
وسایل حمل و نقل برقی و  )...و بهبود وضعیت ترافیکی

تعداد آرا
5
5
4

.4

شهری زیستپذیر (دارای هوای پاک ،آرامش و امنیت و به دور از آلودگی صوتی)

4

.5

دارای زمینههای مطلوب برای اشتغال

3

.6
.7

شهری دارای مراکز فرهنگی ،تفریحی و خرید متعدد و متنوع (رونق حیات شبانه شهر ،شادی
بخشی به شهر و )..
شهر متسامح و متساهل (احترام به عقاید همهی اقشار ،امکان استفاده همهی اقشار سنی و جنسی به
طور عادالنه از شهر و دارای شهروندان متعامل و همدل)

3
3

.8

بهرهمند از مدیریت شهری کارآمد (با ذهنهای باز و آیندهنگر)

2

.9

شهری دارای فضاهای سبز فراوان (شهر دوستدار طبیعت)

2

.10

حفظ بافت سنتی در مرکز و توسعه و مدرنسازی شهر در حاشیه

1

.11

شهری با امکانات ورزشی فراوان (دارای شهروندان سالم ،کاهش معضالت اجتماعی از جمله
اعتیاد)

1

.12

شهری با بهبود وضعیت سیما و منظر شهری

0

.13

شهری به دور از تضاد طبقاتی در همه ابعاد (توزیع عادالنه امکانات در شهر)

0

.14

برخوردار از ویژگیهای شهر هوشمند

0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
به دلیل پارهای از تعارض آراء و عقاید ،برخی از اعضا اعتقاد داشتند باید مالکهای بهتری در انتخاب مشارکتکنندگان
در نظر گرفته شود .یکی از اعضاء جلسه خواهان ادامه جلسات بعد از اتمام جلسه مجازی بود .وی پس از اتمام جلسه بیان
کرد انتظارتش از برگزاری چنین جلساتی به گونهای دیگر بوده است و دلیل خود را بیان دغدغههای خرد از سوی
مشارکت کنندهها و انتظار جلسهای متفاوت اعالم کرد .همچنین وی ابراز داشت که ایدهای برای ترویج دوچرخه سواری
برای تبدیل به یک سرویس شهری دوستدار محیط زیست دارد و همراه با تیمش تمایل به همکاری با شهرداری و شورای
شهر برای تحقق این ایده را دارند.

