گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،51جلسه اول

تاریخ جلسه 2 :اردیبهشت ماه 5911
زمان برگزاری53:91-51 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 5911

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ جلسه 2 :اردیبهشت ماه 9911
زمان برگزاری93:91-91 :
تعداد دعوت شدگان 21 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 99 :نفر ( 6خانم و  1آقا)
تسهیلگر  :9زهرا ناجی
تسهیلگر :2الهام قاسمی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  6خانم و  1آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت سکونت در منطقه  91شهرداری اصفهان بود .مشخصات این
افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .11جلسه اول
ردیف

نام نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

9

اعظم کالنتری

91

لیسانس

خانه دار

2

اعظم خانی

91

دکترا

دبیر

9

کاظم ذهبی

91

دیپلم

کارمند

4

علی کاکایی

42

دیپلم

گترول ساختمان

1

منصوره سهرابی

91

لیسانس

اتلیه

6

محمد قضاوی

49

دیپلم

کافینت

1

مرضیه هاشمی

93

کارشناس ارشد برنامه ریزی
شهری

خانهدار

3

علیرضا مظاهری

96

کارشناسی

شورای شهر و ستاد کرونا فرمانداری اصفهان

1

زهره فوده

41

دیپلم

بازیگر

91

میثم قضاوی

21

کارشناسی ارشد

99

علی مهدی پسند

21

دیپلم

دانشجو

92

حوریا دانشمند

96

دانشآموز

دانشآموز

99

مهیار آرش

93

دانشآموز

دانشآموز

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته آمایش و سازماندهی
فضای شهری

 .3ویژگیهای اصفهان کنونی از دیدگاه شرکتکنندگان
همانگونه که در جدول زیر مشاهده میشود ،به زعم شهروندان ویژگیهای شهر اصفهان در قالب سه بعد مسائل شهر،
قابلیتها و ارزشمندیهای شهر و خدمات و مدیریت شهر قابل ذکر است.
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جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .11جلسه اول
اصفهان موجود
گزاره

ابعاد
قدمت و وجوه تاریخی
اصالت
غنای فرهنگی
بافت مذهبی
قابلیتهای گردشگری

قابلیتها و
ارزشمندیهای

مثبت

شهر

دارای امکان ایجاد فرصتهای شغلی و اقتصادی ناشی از قابلیتهای گردشگری
زیبایی
تمیزی و پاکیزگی
سرسبزی
شهرت به نصف جهان
پایتخت فرهنگ و تمدن در برخی ادوار
شهرت به زیبایی و تمیزی در بین سایر شهرها
آلودگی
وجود صنایع ،نیروگاهها و کارگاههای آالینده و ایجاد کننده خشکی اقلیم
مسدود شدن آالیندهها در اثر بلندمرتبهسازی در حاشیه شهر
افزایش بیرویه جمعیت
تهدید سالمت شهروندان در اثر اشتغال در صنایع آالینده

مسائل شهر

منفی

از بین رفتن آثار تاریخی
متأثر شدن زیبایی و تمیزی شهر از آلودگی
افول تمیزی و پاکیزگی شهر نسبت به گذشته
نیاز ضروری بافت و مکانهای تاریخی فرهنگی به حفظ و بازسازی
کمبود آب ،بحران کشاورزی و مشاغل مرتبط با آن
بیکاری
فقدان مدیریت موثر در جذب سرمایه و کسب درآمد از قابلیتهای گردشگری
کمبود مراکز فرهنگی ،تفریحی ،آموزشی برای نوجوانان

خدمات و مدیریت
شهر

منفی

تخصیص نامتوازن بودجه در بین مناطق
اجرای نامتوازن پروژهها و طرحها در مناطق مختلف
ضعف روشنایی پارکها
ناهمواری در آسفالتکشی
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جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .11جلسه اول
اصفهان موجود
گزاره

ابعاد

عدم تعیبه امکانهای الزم جهت پیشگیری از نشت شیرابه
نبود جای پارک مناسب و نیاز به پارکینگ
ضعف سیستم حمل و نقل عمومی
مثبت

خدمات عالی شهری

 .4نمونه شهر مطلوب
از مشارکت کنندگان خواسته شد در صورت امکان انتخاب هر شهری برای زندگی ،چه شهری را انتخاب میکنند و
دالیل انتخاب آنها چیست .همانگونه که در جدول زیر مشاهده میشود از شهرهای داخلی اصفهان ،تبریز ،شهرهای شمالی
ایران ،تهران ،یزد ،شیراز و همدان مورد انتخاب شهروندان بوده و در بین شهرهای خارج از کشور به شهرهای کانادا و
جزایر قناری یا سواحل مدیترانه اشاره کردهاند.
جدول  :3نمونه شهر مطلوب .منطقه  .11جلسه اول
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی
جای مناسب برای زندگی
تمیزی
سرسبزی شهر
اصفهان

وجود عناصر طبیعی مثل کویر ،رود و کوه
وجود آثار تاریخی
وجود همزمان تمامی جاذبههای شهری
اطالعرسانی مناسب به مردم
تشابه تبریز با اصفهان از لحاظ قدمت و اصالت

تبریز

اصالت و قدمت و جاذبههای تاریخی
مردمانی نیک سیرت و بی آالیش
تمیزی

شهرهای شمالی ایران
تهران
یزد
شیراز

آب هوای خوب که کنار داشتن معایبی نظیر رطوبت و سیل
اقلیم آب وهوایی مناسب و دوست داشتنی
دسترسی آسان به کار و شغل
مردمان خوب
آثار تاریخی زیبا
طبیعت شهر و زیبایی شهر
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جدول  :3نمونه شهر مطلوب .منطقه  .11جلسه اول
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی
مردمان خوش اخالق
جزایر قناری یا سواحل مدیترانه

داشتن مناطق بسیار خوش آب وهوا برای سکونت
وجود موقعیت شغلی

کانادا

فرهنگ و نوع برخورد با فرد ساکن کانادا
برخورداری از جاذبههای گردشگری
اکوتوریسم بینظیر

همدان

هوای بسیار عالی و آب فراوان هم برای زندگی و هم کشاورزی
نبود ترافیک و شلوغی و آلودگی

 .1ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در ابعاد طبیعی و زیست محیطی ،مدیریت شهر،
اقتصاد شهر و مردم شهر دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .11جلسه اول
گزاره

بعد
شهری با زاینده رود همیشه جاری
طبیعی و زیست
محیطی

شهر تمیز
شهر زیبا و سرسبز
شهر پاک (بدون آلودگیهای هوا ،آب ،صدا)

اقتصاد شهر

شهر گردشگرپذیر
شهری با اقتصاد کارآمد و نوین
شهر حافظ بافت قدیم و وجوه تاریخی فرهنگی
شهری با حمل و نقل عمومی پاک (دوچرخه محور) سریع ،پیشرفته و گسترده در کل شهر

مدیریت شهر

شهر فناور محور و دیجیتال
شهری با مدیریت شهری مشارکتمدارِ جوانمحور در محله
شهری با امکانات سرگرمی فراغتی مناسب
شهری همه شمول و عدالت محور (خدماتدهنده به همه اقشار و گروههای سنی ،جنسی و طبقاتی)

مردم شهر

شهری با محالت و شهروندان متعامل ،شاد و خالق

همانگونه که در جدول فوق نیز آمده است از نظر شرکت کنندگان ،اصفهان مطلوب از منظر آنان شهری است که از
نظر «وجوه زیست محیطی» زیبا و سرسبز ،تمیز ،پاک و عاری از هرگونه آالیندهها با زایندهرود همیشه جاری باشد .همچنین
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از نظر «اقتصادی» گردشگرپذیر و دارای اقتصاد کارآمد و نوین باشد .مدیریت شهری در این شهر فراهم کننده حمل و
نقل عمومی پاک (دوچرخه محور) سریع ،پیشرفته و گسترده در کل شهر ،امکانات سرگرمی فراغتی مناسب بوده و از
بافت قدیم و وجوه تاریخی فرهنگی محافظت نموده و شهر را به صورت فناورمحور و دیجیتال با مشارکت جوانان در
محالت اداره نموده به صورت همه شمول و عدالتمحور خدمات را به همه اقشار و گروههای سنی ،جنسی و طبقاتی ارائه
مینماید .در نهایت از نظر مشارکت کنندگان اصفهانی مطلوب است که محالت و شهروندان متعامل ،شاد و خالق داشته
باشد.

 .6نتیجه رأیگیری
گزارههای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی برای شرکتکنندگان در جلسه ارسال شد .هر
شرکتکننده  9گزاره را به عنوان مهمترین گزارههای اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .بر این اساس گزاره ،گزاره
«شهری با زاینده رود همیشه جاری» دارای بیشترین رای میباشد .جزییات تعداد آرا به قرار زیر است:
جدول  :1اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .11جلسه اول
گزاره

ردیف

تعداد آرا

.9

شهری با زاینده رود همیشه جاری

1

.2

شهری با مدیریت شهری مشارکتمدارِ جوانمحور در محله

1

.9

شهری با اقتصاد کارآمد و نوین

4

.4

شهری همه شمول و عدالت محور (خدمات دهنده به همه اقشار و گروههای سنی ،جنسی و طبقاتی)

9

.1

شهر تمیز

2

.6

شهر گردشگرپذیر

2

.1

شهری با حمل و نقل عمومی پاک (دوچرخ محور) سریع ،پیشرفته و گسترده در کل شهر

2

.3

شهر فناور محور و دیجیتال

2

.1

شهری با امکانات سرگرمی فراغتی مناسب

2

.91

شهر پاک (بدون آلودگیهای هوا ،آب ،صدا)

2

.99

شهری با محالت و شهروندان متعامل ،شاد و خالق

2

.92

شهر زیبا و سرسبز

9

.99

شهر حافظ بافت قدیم و وجوه تاریخی فرهنگی

1

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
پیشنهاد شرکتکنندگان به منظور برگزاری بهتر جلسات را میتوان در محورهای زیر خالصه نمود:
•

ادامه روند نظرخواهی از شهروندان با محوریت بررسی مناطق

•

استفاده از نظرات مطرحشده در پیشبرد اهداف شهر و هرچه بهتر شدن خدماترسانی به مردم

•

لزوم عمل به نتایج بحثهای مطرح شده در این جلسات
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•

اطالعرسانی در مورد برگزاری جلسات به صورت حضوری بعد از دوره کرونا و اهتمام به برگزاری جلسات

حضوری به جای مجازی
•

در نظر گرفتن دیدگاه شهروندان و نه ذینفعان شهری (زیرا گروههای ذینفع شهری ،انحصارطلبان و کاسبکاران

به دنبال منافع شهری خود در برنامه جامع هستند و نه منافع حداکثری شهروندان)

