گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
مناطق2و11و12

تاریخ 9 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری17:00-18:30 :

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 9 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری17:00-18:30 :
تعداد دعوتشدگان20 :نفر
تعداد شرکتکنندگان8 :نفر ( 4خانم و  4آقا)
تسهیلگر :1مرتضی رضوانی
تسهیلگر  :2زهرا کازرونی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  4خانم و  4آقا شرکت داشتند .شرکتکنندگان از طریق ثبتنام آنالین به جلسه دعوت شدند .مشخصات
این افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .مناطق2و11و12
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

1

زهرا ترک الدانی

42

کارشناسی ارشد

_

2

محمدرضا رشتی

61

کاردانی

_

3

مبینا مهوش

43

کاردانی

_

4

منیژه مردانی

38

دکترا

_

5

مریم(بهاره)کیانراستی

29

دیپلم

_

6

حمید شیروانی

33

کارشناسی ارشد

_

7

سیاوش رسولی

25

کارشناسی ارشد

_

8

امید نادری

25

کارشناسی

_

 .3ویژگیهای اصفهان کنونی از دیدگاه شرکتکنندگان
در ابتدای جلسه شرکت کنندگان خود را معرفی کردند .پس از معرفی از آنان در مورد ویژگی های اصفهان کنونی
پرسیده شد .جدول زیر جمع بندی مواردی است که به آن اشاره شده است.
جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .مناطق2و11و12
اصفهان موجود
گزاره

بعد
مثبت

برخورداری از شهرداران خوب
عدم رسیدگی به قیمت اجارهها

مدیریت و اقتصاد شهر
منفی

طبقاتی شدن جامعه به علت مشکالت اجتماعی و اقتصادی
مسائل فرهنگی و اجتماعی مثل حاشیه نشینی
هدر رفت آب بخصوص در قسمت فضای سبز
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رودخانه زاینده رود(اگر همیشه آب داشته باشد).
فضای سبز
مثبت
شهر

میراث فرهنگی و جاذبههای گردشگری (مدرن و باستانی)
زیبایی و تمیزی و ارزانی
موقعیت استراتژیک بسیار عالی
اجتماع صنایع مهم
آلودگی هوا

منفی

خشک شدن زاینده رود
کمبود آب
کیفیت پایین آب شرب شهری

 .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 .مناطق2و11و12
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی
محل تولد و بزرگ شدن
بودن در کنار اقوام و آشنایان
امکانات نسبتا کامل
اصفهان

مردم خوب
وجود اماکن و تفرجگاهها و آثار باستانی
وجود زاینده رود
ترکیبی از اقوام مختلف

کردستان

سرزمین بکر و پر باران و برفی
آب و هوای بسیار مطبوع
امکانات تفریحی متنوع

استانبول

ساختار شهری و فرهنگی زیبا
وسایل حمل نقل عمومی عالی(مترو و تراموا)
جدایی دین از سیاست
قیمت های مناسب لباس و غذا

رامسر

مشرف بودن به دریا ،طبیعت
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جواهر ده

مشرف بودن به دریا ،طبیعت

کیش

مشرف بودن به دریا

شیراز

سادهتر بودن و تعصبات کمتر نسبت به اصفهان
عبور رودخانه از وسط شهر مانند اصفهان که باعث رونق شهر از نظر زیبایی شناختی و تعامالت اجتماعی
شده است.

وین

تنوع وسایل حمل و نقل شهری
سرآمد بودن در حوزه های فرهنگ ،محیطزیست ،آموزش و زیرساختها و امور بهداشتی و فرهنگ
عمومی

 .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 .مناطق2و11و12
بعد

گزاره

مدیریت

در حوزه مدیریت شهری( :مدیریت سالم و شفاف ،مسئوالن دلسوز ،مشارکت مردم و مسئولین در تمامی

شهری

زمینههای اداره شهر ،مدیریت شهری به دور از سیاست زدگی)

مردم شهر و
مسائل
اجتماعی

دارای شرایط اقتصادی مناسب برای مردم
مردمی مهربان ،خیر ،انساندوست و بدون تعصب ،با فرهنگ غنی و علم و آگاهی باال ،دارای احساس مسئولیت
و آگاه به حقوق شهروندی
عدم وجود مسائل و آسیبهای اجتماعی مانند حاشیهنشینی و کارتن خوابی و مهاجران غیرقانونی (مانند افغانها)
برخورداری عادالنهی همه محالت از امکانات تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی (درختان میوه در پارکها،
کارناوالهای شادی ،ارزانکدهها و خیریههای بیشتر)

کالبد و
امکانات
شهری

شهری پاک و سرسبز با هوایی پاک («وقتی از صفه شهر را مینگری گویا دشت سبز فقط میبینی»)
شهری با مدیریت صحیح آب ،فراغ از بحران آبی و زاینده رود همیشه جاری
رواج وسایل حمل و نقل عمومی سریع ،جدید ،سالم و کم هزینه مانند مترو و استفاده بیشتر مردم از دوچرخه
شهری با ساخت و سازهای موزون و به دور از آشفتگی ،با قیمت و کیفیت مناسب ،امکانپذیری خانهدار شدن
برای همه اقشار
دارای خانههایی شبیه به مسکن مهر در مناطق حاشیهای و بافتهای فرسوده

اقتصادی

شهری با گردشگری و صنایع دستی پر رونق

مناطق  2و  11و 7 12

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی برای شرکتکنندگان در جلسه ارسال شد .هر
شرکتکننده  3اولویت را به عنوان مهمترین اولویتهای اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .بر این اساس اولویت «شهری
با مدیریت صحیح آب ،فراغ از بحران آبی و زاینده رود همیشه جاری» ،با  5رای مهمترین شاخص است .جزییات تعداد
آرا از قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .مناطق2و11و12
گزاره

ردیف

تعداد آرا

.1

شهری با مدیریت صحیح آب ،فراغ از بحران آبی و زاینده رود همیشه جاری

5

.2

برخورداری عادالنهی همه محالت از امکانات تفریحی ،ورزشی ،فرهنگی (درختان میوه در پارکها،

3

کارناوالهای شادی ،ارزانکدهها و خیریههای بیشتر)
.3

شهری با گردشگری و صنایع دستی پر رونق

3

.4

شهری با ساخت و سازهای موزون و به دور از آشفتگی ،با قیمت و کیفیت مناسب ،امکانپذیری

3

خانهدار شدن برای همه اقشار
.5

شهری پاک و سرسبز با هوایی پاک («وقتی از صفه شهر را مینگری گویا دشت سبز فقط میبینی»)

2

.6

عدم وجود مسائل و آسیبهای اجتماعی مانند حاشیهنشینی و کارتن خوابی و مهاجران غیرقانونی (مانند

2

افغانها)
.7

رواج وسایل حمل و نقل عمومی سریع ،جدید ،سالم و کم هزینه مانند مترو و استفاده بیشتر مردم از

2

دوچرخه
.8

در حوزه مدیریت شهری( :مدیریت سالم و شفاف ،مسئوالن دلسوز ،مشارکت مردم و مسئولین در

2

تمامی زمینههای اداره شهر ،مدیریت شهری به دور از سیاست زدگی)
.9

مردمی مهربان ،خیر ،انساندوست و بدون تعصب ،با فرهنگ غنی و علم و آگاهی باال ،دارای احساس

0

مسئولیت و آگاه به حقوق شهروندی
.10

دارای شرایط اقتصادی مناسب برای مردم

0

.11

دارای خانههایی شبیه به مسکن مهر در مناطق حاشیهای و بافتهای فرسوده

0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
مسئلهای که در گروه ترکیبی مناطق  2و  11و  12و دومین جلسه گروه منطقه  1چندین مرتبه پیشنهاد و تکرار شد،
ترجیحی بود که شرکت کنندگان در تماس تصویری و فرستادن ویس داشتند .هدفشان هم باال بردن کیفیت و بازدهی
جلسه بود.

