گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،11جلسه اول

تاریخ 5 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری17-18:30 :

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 5 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری17-18:30 :
تعداد دعوتشدگان 18:نفر
تعداد شرکتکنندگان 8 :نفر (5آقا و  3خانم)
تسهیلگر  : 1سحر موحدی
تسهیلگر  :2زهرا کازرونی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  5خانم و  3آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت سکونت در منطقه  11شهرداری اصفهان بود .مشخصات این
افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .11جلسه اول
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

1

مهرداد ظهرابی رنانی

37

فوق دیپلم

آزاد

2

خانم اسداللهی(مارانی)

43

کارشناسی

خانهدار

3

خانم باباصفری

47

زیردیپلم

نانوا

4

مرتضی صباغی رنانی

43

زیردیپلم

نجار

5

حامد آقاجانی رنانی

29

کارشناسی

طراحی و چاپ

6

خانم باقری رنانی

42

زیردیپلم

خانهدار

7

آقای تقیان

39

دیپلم

پیک موتوری

8

حسینی

32

کارشناسی

آزاد

9

مهرداد ظهرابی رنانی

37

فوق دیپلم

آزاد

10

خانم باباصفری

47

زیردیپلم

نانوا

 .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  .11جلسه اول
اصفهان موجود
بعد
مدیریت و
اقتصاد شهر

گزاره
مثبت

حوزه گردشگری و صنعت فعال
صنایع دستی متنوع

منطقه  ،11جلسه اول 5
شرایط مناسب برای برخی اشتغالها نظیر بومگردی
روزآمد بودن صنعت آیتی برای کارآفرینی
آلودگی ناشی از صنعت
سختگیری زیاد برای ساخت و ساز
نظافت نامطلوب فضاهای شهری بویژه کوچهها
منفی

زشتیهای شهر مثل چسباندن برچسبهای مشاغل بر روی درب
منازل
بیروح
اقتصاد ضعیف

مثبت

زایندهرود همیشه زنده
آثار تاریخی و باستانی
وجود پارکها و فضای سبز مناسب
فقدان بسیاری از زیرساختها
بسته بودن جریان آب زایندهرود در سالهای اخیر

شهر
منفی

حاشیهنشینی و مشکالت زیاد آن
نداشتن خیابانهای عریض
خشکسالی و کمآبی
نبود زیرساخت برای جذب گردشگر

 .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  .11جلسه اول
شهر انتخابی

دلیل انتخاب شهر
فضای سبز زیاد

اصفهان

تمیزی
امکانات بسیار زیاد

رامسر

آب و هوای مطلوب

کالردشت

آب وهوای عالی و بدور از آلودگی هوا و آلودگی صوتی

تبریز و کیش

تمیز بودن
خلوت بودن
نداشتن متکدی

 6گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
وجود فضای تفریحی و رونق کسب و کار

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  3بعد مردم شهر ،مدیریت شهر ،کالبد و
خدمات شهر دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .11جلسه اول
گزاره

بعد

شهری با زایندهرود همیشه پرآب و جاری
شهر پاک و بدون آلودگی
شهر مشجر با فضای سبز زیاد
شهر دسترسپذیر با خیابانهای عریض و امکان تردد آسان
کالبد و

شهری مدرن با مراکز خرید ،مراکز تفریحی و مراکز درمانی بزرگ و متعدد

خدمات شهر

شهری با خدمات هوشمند
شهری با حمل و نقل عمومی تمیز ،مجهز و نو
شهری امن بویژه برای بانوان
شهر دوستدار سالمند با امکانات الزم برای آنها
شهر زیبا و منظم
شهری با مختصات مناطق ویژه اقتصادی مناسب برای کارآفرینی ،تولید و صادرات
محصوالت
شهری با نرخ اشتغال باال

مدیریت شهر

شهری بدون محرومیت و آسیبهای اقتصادی ناشی از آن
شهر گردشگرپذیر و مهیا برای جذب گردشگر با تاکید بر گردشگری سالمت و
صنعت
شهری بهرهمند از دانش متخصصین در اداره شهر

مردم شهر

شهری با شهروندان سالم و فرهنگمدار و جوانان امیدوار و کودکان شاد

بر اساس این گفتگوها میتوان ادعا کرد ویژگیهای اقتصادی نظیر نرخ اشتغال باال ،گردشگرپذیری ،وجود بستر مناسب
برای تولید و کارآفرینی و عاری بودن از مصائب اقتصادی از یک سو و ویژگیهای مربوط به کیفیت زندگی شهری نظیر
دسترسپذیری ،بهرهگیری از خدمات هوشمند ،همهشمولی و امنیت برای شهروندان از اهمیت ویژهای برخوردار است.

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی برای شرکتکنندگان در جلسه ارسال شد .هر
شرکتکننده  3شاخص را به عنوان مهمترین شاخصهای اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .بر این اساس دو شاخص

منطقه  ،11جلسه اول 7

«زایندهرود همیشه پرآب و جاری» و « گردشگرپذیری» از اولویت باالتری برخوردار هستند .جزییات تعداد آرا از قرار زیر
است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .11جلسه اول
گزاره

ردیف

تعداد آرا

.1

شهری با زایندهرود همیشه پرآب و جاری

4

.2

شهر گردشگرپذیر و مهیا برای جذب گردشگر با تاکید بر گردشگری سالمت

3

و صنعت
.3

شهری با مختصات مناطق ویژه اقتصادی مناسب برای کارآفرینی ،تولید و

2

صادرات محصوالت
.4

شهر مشجر با فضای سبز زیاد

2

.5

شهر دسترسپذیر با خیابانهای عریض و امکان تردد آسان

1

.6

شهر پاک و بدون آلودگی

1

.7

شهری با نرخ اشتغال باال

1

.8

شهری با حمل و نقل عمومی تمیز ،مجهز و نو

1

.9

شهری امن بویژه برای بانوان

1

.10

شهر دوستدار سالمند با امکانات الزم برای آنها

1

.11

شهری با شهروندان سالم و فرهنگمدار و جوانان امیدوار و کودکان شاد

1

.12

شهر زیبا و منظم

0

.13

شهری بهرهمند از دانش متخصصین در اداره شهر

0

.14

شهری مدرن با مراکز خرید ،مراکز تفریحی و مراکز درمانی بزرگ و متعدد

0

.15

شهری با خدمات هوشمند

0

.16

شهری بدون محرومیت و آسیبهای اقتصادی ناشی از آن

0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
شرکتکنندگان گرچه این شیوه برگزاری جلسه را نوعی جدید و مطلوب ارزیابی کردند ولی انتقاداتی نیز به آن داشتند
از جمله:
•

به دلیل ناهممکانی و همزمانی مشارکت ،زمانی که افراد مشغول ثبت نظرهای خود هستند از بحث جدا میشوند.

•

گفتگو در خصوص جزییات در بستر آنالین دشوارتر است و به همین دلیل صحبتهای کلی را بیشتر مطرح

میکنند.

