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گروه مهندسان

 - 1شناسنامه گزارش
موضوع :بررسی مشکال ت شهر اصفهان جهت تدوین برنامه جامع شهر اصفهان
گروه مخاطب :مهندسان
محل برگزاری :دبیرستان دخترانه بهشتآیین
تاریخ98/4/26 :
تعداد شرکتکننده 14 :نفر
تسهیلگران :مازیار اخوت ،شیوا شریفی

شکل  : 1حاضرین در جلسه

مأخذ :نگارنده

 -2شیوه اداره جلسه
 - 1- 2تصویر افراد گروه از اصفهان امروز
 -1آدم باسابقهای که چیزی از او نمانده
 -2آدم مریضی که تا به جراحی نرسیده باید نجاتش بدهیم
 -3آدمی که شرایط مدیریتی ،زیستمحیطی و اجتماعی نشان میدهد که وضعیتش از عمل جراحی هم گذشته
 -4پیرمردی که جوانی خوبی داشته .اما در زمینهی مدیریت هنوز جوان است و تغییری نکرده
 -5آدم پیر و ازکارافتادهای که رویای جوانیاش هنوز هست
 -6آدمی که هر کار بخواهند با او میتوانند بکنند
 -7مثل خیلی از جوانهای شهر که بیکار و بیبرنامه هستند ،هیچ برنامهی درست و مشخصی ندارد و بدون
برنامه دارد پیش میرود.
 -8انسانی که هیچ یک از اعضای بدنش متناسب رشد نکرده و انواع مرضها را دارد .درمان ندارد ولی شاید بشود
کمی آن را بهبود بخشید
 -9آدمی که در ورود به دنیای مدرن ،دچار مریضی شده و نمیتواند کاری کند
 -10عاقله مرد و زنی ست که پخته است و میتواند مشکالتش را حل کند
 -11خودم را در اصفهان و اصفهان را در خودم میبینم .بحران هویت دارد .امیدوار است اما نمیداند چه کار کند .
اختیاری از خودش ندارد .به هر حال امید را حس میکنم در اصفهان اما این که کجا بره ،بستگی دارد به این که چه
کسی پس کلهاش بزند.

 - 3دادههای بهدستآمده
 - 1- 3فهرست مشکالت بیان شده توسط مهندسان
نفر 1
 -1مرگ رنگ
 -2رنج اخالق
 -3له شدن زیر چرخ خودروها
مطالب دیگر و مصادیقی که از دید فردی و در ابتدای جلسه برای این موارد ذکر کردهاند شامل موارد زیر است:
 -1اصفهان کشتارگاه میراث فرهنگی شده است از جمله چهارباغ عباسی و گذرگاه آقا نجفی.
 -2سازمان نازیبا سازی که با پروژه های نورپردازی پل فردوسی و نورپردازی خیابان فیض ،محور زایندهرود و
بزرگراهها این نام را به خود اختصاص داده ،یادآور ضرب المثل «چو دخلت نیست ،خرج آهستهتر کن» ،میباشد.
 -3خواب شهرها

نفر 2
 -1مدیریت سلیقهای
 -2فرهنگ تنگنظری
 -3عدم پویایی و محیط مفرح شهری
نفر 3
 -1دوری از هویت و اصالت خود (دعوای سنت و مدرنیته)
 -2عدم شناخته شدن و سنجش درست از وضعیت مناسب (ضعفهای وضع موجود)
 -3برخورد نامناسب صنعت (صنعتی شدن بیبرنامه و در واقع صنعتیزه شدن)
نفر 4
 -1مشکل سرویسهای بهداشتی (عدم وجود بهداشت)
 -2مشکل حملونقل عمومی
 -3آب و هوا
نفر 5
 -1وجود رانندگان متخلف در بزرگراههای شهر
 -2هوای اصفهان بسیار نامناسب است
 -3مکان های تفریحی متناسب با جمعیت دیده نشده است
نفر 6
 -1عدم فرهنگسازی مناسب به دلیل اجرای پروژههای نامناسب
 -2عدم توزیع مناسب کاربری ها در سطح شهر
 -3عدم تناسب تمرکز جمعیت در محلهها
نفر 7
 -1ترافیک طاقت فرسا و سنگین
 -2آلودگی محیط زیست اعم از آب و هوا
 -3تمرکز بیش از حد صنایع سنگین در استان که موجب تسریع در روند مهاجرت به اصفهان شده
نفر 8
 -1آلودگی هوا
 -2رنج اخالق (عدم شجاعت مدیران -نبود فرهنگ شهروندی -شکاف طبقاتی -مشوقهای قانونگریز)
 -3مدیریت سلیقهای و غیرکارشناسانه
نفر 9

 -1تنگنظری و عدم شجاعت کافی مدیران شهری اصفهان در تصمیمگیریهای مناسب و کارآمد
 -2کمرنگ شدن حس نوعدوستی و فرهنگ شهروندی در بین مردم شهر (مقدم شمردن خود بر دیگران)
 -3عدم مشارکت مردمی در سرنوشت شهر (در حقیقت بیتفاوتی در بین مردم نسبت به وقایع و اتفاقات شهری)
نفر 10
 -1شکاف طبقاتی در مسیرهای کوتاه شهری .به این معنی که در شهرهای دیگر مسیر طبقات اجتماعی ،اقتصادی
متمایز و خط جداکنندهی مشخصی دارند ولی در اصفهان با گذر از یک کوچه میتوان به دنیای جدیدی پا گذاشت.
 -2تحجر نهادینهشدهی متکی به قدرت
 -3عدم فرهنگسازی در خصوص زیست محله ،آپارتمان و عدم قانونگزاری مناسب در این خصوص
نفر 11
 -1نفوذ بیش از حد نهادهای مذهبی در تصمیمگیریهای خرد و کالن شهری
 -2عدم وجود چشمانداز و برنامه راهبردی مورد اقبال همهی ذینفعان و در نتیجه شکست برنامهها (توسعهی
نامتوازن و ناپایدار)
 -3برخی اشکاالت در فرهنگ یا خردهفرهنگهای مردم اصفهان که متناسب با شرایط روز کشور و دنیا نیست
(تنگنظری ،رواداری ،باگهای روانی ،مشکالت روانشناختی و شیوهی تربیتی شهروندان که نیاز به همت و تالش
جهادی دارد و گاه علت است و گاه معلول)
نفر 12
 -1توجه به ظواهر شهری در نقاطی بیش از حد زیاد و در نقاطی در حد متوسط یا حتی کم (تبعیض بین اقشار
جامعه)
 -2تغییرات ناگهانی و بیمورد در زیباسازی شهری و شهرسازی (بودجههای صرفشده در مصارف ناضرور)
 -3حمل و نقل عمومی و عدم رسیدگی به مدیریت آن
نفر 13
 -1نحوهی توسعهی فیزیکی شهر در جهات مختلف بسیار نگرانکننده است .این روش توسعه امکانات بسیار زیاد
حملونقلی ،انرژی و  ...را طلب میکند .اصوالً آپارتمان و سکونتگاه درستی نساختهایم و فقط شهر را در سطح گسترش
دادهایم.
 -2عدم استفاده از مصالح بهروز دنیا
 -3عدم توجه به حوزه نفوذ شهر از نظر خدماترسانی
نفر 14
 -1آب و هوا
 -2حمل و نقل عمومی
 -3شهرسازی نادرست

شکل  : 1اولویت های یادداشت شده بر روی تخته

مأخذ :نگارنده
شکل  : 2اولویت های یادداشت شده بر روی تخته

مأخذ :نگارنده

 - 2- 3مشکالت اصلی (به تفکیک گروهها)
گروه اول:
 -1مشکالت روانشناختی و شیوههای تربیتی که گاه علت است و گاه معلول
 -2تنگنظری ،عدم توجه به مقولهی رواداری و ...
 -3عدم شجاعت کافی مدیران شهری اصفهان در تصمیمگیریهای مناسب و کارآمد
 -4عدم توجه به برنامهریزی بلندمدت
گروه دوم:
 -1آلودگی ناشی از حمل و نقل شهری که  70درصد آلودگی اصفهان را شامل میشود

 -2عدم رعایت اخالق شهروندی
 -3مدیریت سلیقهای و غیر کارشناسانه
 -4ایجاد مشوقهای قانونگریزی
گروه سوم:
 -1ایجاد مشوقهای قانونگریز توسط شهرداری مثل ماده  100و ( 20بساز جریمهاش را بده)
 -2مشکل آب و هوا
 -3تنگنظری و عدم شجاعت مدیران در مواجهه با نهادهای غیرمسئول و الزامات فراقانونی آنها (مثل بستن
ناژوان در شبهای تعطیل)
 -4شکاف طبقاتی که منجر به قلدرمآبی عدهای رانتخوار در شهر میشود
گروه چهارم:
 -1مشکل آب
 -2ترافیک و عدم رعایت مقررات
 -3عدم وجود شرایط آزاد جهت اظهار نظر عقاید مختلف
 -4نا آشنابودن با شرایط کارگروهی

 -3- 3فهرست اولویتبندی فردی
 -1ایجاد مشوقهای قانونگریز .به این معنا که شهرداری به قانون نانوشتهی این شهر (زرنگ بودن) جنبه ی
بوروکراتیک نیز داده است .ماده  100شهرداری (بساز و جریمهاش را بده) منجر به پولدار شدن عدهای در این شهر
میشود که باعث شکاف طبقاتی خواهدشد.
 -2تمرکز بیش از حد صنایع سنگین در استان اصفهان
 -3ایجاد مشوقهای قانونگریز
 -4وضعیت آب و هوا
 -5وضعیت آب و هوا
 -6عدم رسیدگی به شرایط حملونقل عمومی و حملونقل خصوصی
 -7مدیریت سلیقهای و غیر کارشناسانه
 -8اخالق
 -9وضعیت آب و هوا
 -10مدیریت سلیقهای و غیر کارشناسانه
 -11ایجاد مشوقهای قانونگریز
 -12عدم تدوین اهداف کالن محیطزیست شهری و نادیده گرفتن آن در تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای
شهری

