گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،4جلسه سوم
تاریخ 8 :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 8 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری18:40-17 :
تعداد دعوتشدگان 20 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 18 :نفر ( 8آقا و  10خانم)
تسهیلگر  :1مینا جاللی
تسهیلگر  :2مریم کریمی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  10خانم و  8آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت از افراد ثبتنام در سایت برنامه جامع شهر اصفهان و معرفی
توسط افراد حاضر در گروه بوده است.
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .4جلسه سوم
نام و نام خانوادگی

ردیف

سن

شغل

تحصیالت

1

رضا شاطری

56

فوق لیسانس متالورژی

بازنشسته دولت

2

احمد اکبریان

57

دیپلم حسابداری

بازنشسته دولت

3

مائده بهبهانی

50

پزشک عمومی

مسئول واحد غربالگری سرطان سینه

4

علی نجفی

41

لیسانس

5

الله مشرف (معرفی شده توسط اعضای -

بیمارستان عسگریه
فوق

مشاوره

و مشاور مدرسه

راهنمایی
دکترای صنایع غذایی

گروه)

عضو هیات علمی
محقق و مدرس دانشگاه
تخصص حق به شهر در طراحی مجتمع

6

میترا عطایی

31

فوق لیسانس معماری

7

سید علیرضا دوامی

62

لیسانس فیزیک

آزاد (پارچهفروش)

8

زهرا فیضنیا

63

رشته تحصیلی بهداشت

بازنشسته آموزش و پرورش

9

مهسا کوشکی

24

10

شهرزاد لندری اصفهانی

25

های مسکونی
مدرس دانشگاه مهندسی صنایع

دانشجوی

فوق

لیسانس -

برنامهریزی شهری
دانشجوی فوق لیسانس طراحی ناجی استخر
شهری
11

اکرم فقیهی

56

فوق لیسانس معماری

مسئول دفتر مهندسی ساختمان

12

کیوان مراغهپور

33

فوق لیسانس معماری

کارمند شرکت ساختمانی

13

مهیال سادات فانی

32

فوق لیسانس

-

14

رامین یوسفیان

46

لیسانس

-

15

جالل شمس

34

فوق لیسانس

-
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ردیف
16

نام و نام خانوادگی

سن

خوشه عظیم پور تبریزی (معرفی شده -

شغل

تحصیالت

فعال محیط زیست

لیسانس فیزیک

دبیر شبکه سازمانهای مردم نهاد استان

توسط اعضای گروه)

اصفهان
17

ساره محمودی

33

لیسانس معماری

دکوراسیون داخلی

18

میثم ایراندوست

39

فوق لیسانس مهندسی صنایع

-

 .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  .4جلسه سوم
اصفهان موجود
ابعاد
کالبد و خدمات شهری

گزاره
مثبت

تاریخ و فرهنگ
شهر توریستی
سرانه مطلوب فضای سبز
قرار داشتن در شاهراه ارتباطی کشور
زیبایی و تمیزی
وجود مراکز تفریحی و فرهنگی
وجود زایندهرود در دل شهر
چهارباغ
قابلیتهای زیاد برای سرمایهگذاری و جذب سرمایه
وجود میراث فرهنگی در کنار میراث طبیعی

منفی

وجود اصطبل و آغل نگهداری از حیوانات در شهر با وجود ممنوعیتها
وجود دستاندازها در همه خیابانها
کمبود سرانۀ کاربریهای تفریحی و اوقات فراغت
ترافیک سنگین ،آلودگی هوا و آلودگی صوتی

مدیریت شهری

منفی

عدم برنامهریزی برای استفاده از پتانسیلهای فراوان شهر اصفهان
عدم برنامهریزی برای برطرف کردن مشکل کم آبی
نبود مدیریت واحد و یکپارچه بین بخشهای مختلف در شهر
الحاق سکونتگاههای روستایی به شهر
اولویت رابطه بر ضابطه در مدیریت شهری
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جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .4جلسه سوم
اصفهان موجود
گزاره

ابعاد

عدم توجه به مناطق محروم در شهرداری
توزیع نامناسب حمل و نقل عمومی و زمانبندی نامطلوب آن
شهروندان

مردمانی مهربان ،سخت کوش ،مقتصد ،با فرهنگ ،هنرمند و صنعتگر

مثبت

مهد علم و هنر
شهر شهید پرور
دارای پیشینه مذهبی (برخی از مشارکتکنندگان این ویژگی را مثبت قلمداد کردهاند)
منفی

دارای پیشینه مذهبی (برخی از مشارکتکنندگان این ویژگی را منفی قلمداد کردهاند)

 .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  .4جلسه سوم
شهر انتخابی
اصفهان

دلیل انتخاب شهر

دلبستگی و علقه به شهر
عادت داشتن به اصفهان
شهر اجدادی

تهران

امکانات فراوان و بهتر به علت پایتخت بودن
موقعیتهای فرهنگی باالتر
امکانات تفریحی
پر رونق بودن ساخت و ساز در تهران
امکانات شغلی بهتر

شیراز

بافت تاریخی

تبریز

رشد و توسعه بیشتر و مدرنتر
تمیزی شهر
توجه به شهروندان
وجود رفاه
شهر بیگدا
شهر زیبا و دوست داشتنی شهریار

وین

آرامشبخش بودن شهر
حفظ و بازسازی آثار باستانی و تاریخی
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دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی

فضای سبز قابل توجه
وجود مترو و خیابانهای وسیع
رفاه ساکنین این شهر

 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  2بعد کالبد و خدمات شهری ،شیوه
مدیریت شهر دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .4جلسه سوم
گزاره

بعد
کالبد و خدمات

شهری با شبکه حمل و نقل عمومی گسترشیافته

شهری

شهر تمیز و کنترلشده از نظر میزان آلودگیهای شهری (با انجام اقداماتی چون کاشت درختان چهارفصل برگ پهن،
حذف اتوبوسهای آلودهکننده ،کنترل پسابهای شهری ،کنترل استفاده از پالستیک)
شهری با خیابانهای عریض و بدون دستانداز
شهری با مکانها و امکانات تفریحی و فراغتی مکفی و متنوع
شهر پیادهمدار (با انجام اقداماتی چون استفاده از الگوی استاندارد برای پیاده راهسازی ،جایگزینی چراغهای عابر پیاده
با سرعتگیرها ،استفاده از چراغ راهنمایی در خطکشیهای عابر پیاده و جانمایی درست خطوط عابرپیاده)
شهری با زایندهرود همیشه جاری
شهری با فضای سبز گسترشیافته
شهر همهشمول (قابل استفاده برای کودکان ،سالمندان و افراد کمتوان مانند معلوالن و نابینایان)
شهر دوچرخهسواری (با انجام اقداماتی اصالح مسیرهای موجود دوچرخهسواری ،ایجاد مسیر سراسری شمال به جنوب
و شرق به غرب در شهر ،قابل استفاده بودن دوچرخه برای همهی سنین و گروهها)
شهری با منظرههای طبیعی صیانتشده (مانند کوه صفه و کوه نخودی و جلوگیری از ساخت و ساز در آنها)
شهری با نورپردازیهای مکفی در شهر
شهر تمیز و امن
شهری با محیطهای نوستالژیک صیانتشده در محالت

شیوه مدیریت

شهری با محوریت آموزشهای فرهنگ شهروندی

شهر

شهری آرام با محوریت حفظ آسایش شهروندان (با انجام اقداماتی چون رعایت اخالق اجتماعی ،مراعات حقوق
دیگران ،نظم و نظافت ،کاهش رفت و آمد خودرو و کنترل ترافیک ،کاهش آلودگی صوتی و پراکنده کردن
تمرکزهای شهری)
شهر رونق اقتصاد صنایع دستی و فرش
شهری مجهز به درگاه وبسایت جامع و چند زبانه (جهت معرفی جاذبههای گردشگری ،معرفی و امکان دانلود
اپلیکیشنهای مربوطه ،شفافسازی و معرفی پروژههای شهرداری ،اطالعات مربوط به شبکه حمل و نقل شهری ،به
روزرسانی اخبار شهر و داشتن نقشه جامع و قابل جستجوی شهر)
شهر بهرهگیر از ظرفیت تاریخی و توریستی جهت کارآفرینی و اشتغالزایی
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جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .4جلسه سوم
گزاره

بعد
شهر فرصتهای شغلی مخصوصا برای جوانان

شهری با مدیریت یکپارچه بین بخشهای مختلف و پرهیز از اقدامات جزیرهای
شهری بهرهمند از شهردار الیق (مردممدار ،مدیر و مدبر ،متخصص ،داشتن سابقه فعالیت اجرایی و مرتبط ،آشنا با
مسائل روز شهر اصفهان ،بهادهنده به مشاوران ذیصالح و توانا و فارغ از جناحبندیهای سیاسی)
شهری با مدیریت بحران قوی
شهر عدالتمحور همراه با توزیع برابر خدمات و امکانات در تمامی مناطق شهر (از جمله کتابخانه ،فضای سبز ،امکانات
رفاهی تفریحی و زیباسازی فضاها)
شهر فعال و زنده با محوریت توجه به نیازهای اجتماعی جوانان (برگزاری کنسرتهای روباز و جشنهای عمومی در
سطح وسیع و ایجاد حیات شبانه در شهر)
شهری با بازتعریف بهرهگیری از گیاهان در فضای شهری (با انجام اقداماتی چون جلوگیری از کاشت بی حساب و
کتاب گیاهان و استفاده از پوشال چوب به منظور حفظ گرما در زمستان و خنکی در تابستان در طرح جایگزینی چمن)
شهر مشارکتجو با به رسمیت شناختن شهروندان و به مشارکت طلبیدن آنها (با انجام اقداماتی چون راهاندازی
شورایاری محله و فراخوان برای جذب افراد داوطلب در هر محله و)...

 .6نتیجه رأیگیری
گزارههای مستخرج از گفتگوی آنالین برای رایدهی مشارکتکنندگان برای آنها ارسال شد .هر مشارکتکننده 3
گزاره را به عنوان مهمترین گزارههای اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .بر این اساس گزارههای «بهرهگیری از شهردار
مردممدار ،مدیر و مدبر ،متخصص ،داشتن سابقه فعالیت اجرایی و مرتبط ،آشنا با مسائل روز شهر اصفهان ،بهادهنده به
مشاوران ذیصالح و توانا و فارغ از جناحبندیهای سیاسی» و «جاری بودن همیشگی زایندهرود» از جمله اولویتهای
ابتدایی مشارکتکنندگان در کنار سایر اولویتها برای رسیدن به اصفهانی مطلوب بوده است .جزئیات تعداد آراء در
جدول زیر مشاهده میشود.
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه .4جلسه سوم
ردیف

گزاره

.1

شهر بهرهمند از شهردار الیق (مردممدار ،مدیر و مدبر ،متخصص ،داشتن سابقه فعالیت اجرایی و مرتبط ،آشنا با
مسائل روز شهر اصفهان ،بهادهنده به مشاوران ذیصالح و توانا و فارغ از جناحبندیهای سیاسی)

.2

شهری با زایندهرود همیشه جاری

.3

شهری آرام با محوریت حفظ آسایش شهروندان (با انجام اقداماتی چون رعایت اخالق اجتماعی ،مراعات حقوق
دیگران ،نظم و نظافت ،کاهش رفت و آمد خودرو و کنترل ترافیک ،کاهش آلودگی صوتی و پراکنده کردن

تعداد آرا
8
6
5

تمرکزهای شهری)
.4

شهر فرصتهای شغلی مخصوصا برای جوانان

5

.5

شهری با شبکه حمل و نقل عمومی گسترشیافته و بهبودبخشی به عملکرد آن

4

.6

شهری با محوریت آموزشهای فرهنگ شهروندی

4

.7

شهری با مدیریت یکپارچه بین بخشهای مختلف و پرهیز از اقدامات جزیرهای

4
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جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه .4جلسه سوم
گزاره

ردیف
.8

شهر همهشمول (قابل استفاده برای کودکان ،سالمندان و افراد کمتوان مانند معلوالن و نابینایان)

.9

شهر دوچرخهسواری (با انجام اقداماتی اصالح مسیرهای موجود دوچرخهسواری ،ایجاد مسیر سراسری شمال به
جنوب و شرق به غرب در شهر ،قابل استفاده بودن دوچرخه برای همهی سنین و گروهها)

.10

شهر تمیز و کنترلشده از نظر میزان آلودگیهای شهری (با انجام اقداماتی چون کاشت درختان چهارفصل برگ
پهن ،حذف اتوبوسهای آلودهکننده ،کنترل پسابهای شهری ،کنترل استفاده از پالستیک)

.11

شهر پیادهمدار (با انجام اقداماتی چون استفاده از الگوی استاندارد برای پیاده راهسازی ،جایگزینی چراغهای عابر
پیاده با سرعتگیرها ،استفاده از چراغ راهنمایی در خطکشیهای عابر پیاده و جانمایی درست خطوط عابرپیاده)

.12

شهری فعال و زنده با محوریت توجه به نیازهای اجتماعی جوانان (برگزاری کنسرتهای روباز و جشنهای عمومی
در سطح وسیع و ایجاد حیات شبانه در شهر)

.13

شهری با منظرههای طبیعی صیانتشده (مانند کوه صفه و کوه نخودی و جلوگیری از ساخت و ساز در
آنها)

.14

شهر مشارکتجو با به رسمیت شناختن شهروندان و به مشارکت طلبیدن آنها (با انجام اقداماتی چون راهاندازی
شورایاری محله و فراخوان برای جذب افراد داوطلب در هر محله و)...

تعداد آرا
3
3
2
2
2
2
2

.15

شهری با خیابانهای عریض و بدون دستانداز

1

.16

شهر رونق اقتصاد صنایع دستی و فرش

1

.17

شهر بهرهگیر از ظرفیت تاریخی و توریستی جهت کارآفرینی و اشتغالزایی

1

.18

شهری مجهز به درگاه وبسایت جامع و چند زبانه (جهت معرفی جاذبههای گردشگری ،معرفی و امکان دانلود
اپلیکیشنهای مربوطه ،شفافسازی و معرفی پروژههای شهرداری ،اطالعات مربوط به شبکه حمل و نقل شهری،

1

به روزرسانی اخبار شهر و داشتن نقشه جامع و قابل جستجوی شهر)
.19

شهری با مکانها و امکانات تفریحی و فراغتی مکفی و متنوع

0

.20

شهری با فضای سبز گسترشیافته

0

.21

شهر عدالتمحور همراه با توزیع برابر خدمات و امکانات در تمامی مناطق شهر (از جمله کتابخانه ،فضای سبز،
امکانات رفاهی تفریحی و زیباسازی فضاها)

.22

شهری با محیطهای نوستالژیک صیانتشده در محالت

.23

شهری با بازتعریف بهرهگیری از گیاهان در فضای شهری (با انجام اقداماتی چون جلوگیری از کاشت بی حساب
و کتاب گیاهان و استفاده از پوشال چوب به منظور حفظ گرما در زمستان و خنکی در تابستان در طرح جایگزینی

0
0
0

چمن)
.24

شهری با مدیریت بحران قوی

0

.25

شهری با نورپردازیهای مکفی در شهر

0

.26

شهر تمیز و امن

0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
از جمله دیدگاههای مشارکتکنندگان در این جلسه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•

قبل از شروع بحث ،باید روند شکلگیری طرح و مشارکت برنامهریزی و مشخص شود.

 10گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو

•

موضوعات مورد بحث مشخص شود ،با ترتیببندی به هم مرتبط شوند و مانند مشاعره نفر بعد آن موضوع را

دنبال کند.
•

اعضای شورای شهر و شهرداران مناطق و شهردار اصفهان در گفتگو مشارکت داشته باشند.

•

در ارسال پیامهای غیرمرتبط محدودیت در نظر گرفته شود.

•

تالش جهت برگزاری جلسۀ حضوری با وجود مسئولین.

