گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
مناطق  5و 6
تاریخ 9 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری18:30-17:00 :

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 برگزاری18:30 - 17 :
تعداد دعوتشدگان 23 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 14 :نفر ( 8آقا و  6خانم)
تسهیلگر  :1مینا جاللی
تسهیلگر  :2مریم کریمی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  6خانم و  8آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت از افراد ثبتنام در سایت برنامه جامع شهر اصفهان بوده است.
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .مناطق  5و 6
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

1

اصغر سلیمی

40

لیسانس مدیریت و فرماندهی در حریق و حوادث

مهندس ایمنی پتروشیمی

2

وجیهه سلمانی

45

فوق لیسانس علوم ارتباطات اجتماعی

مدیر روابط عمومی

3

فریماه حسامی

38

دانشجو معماری

دیپلم

4

کاظم جعفری

44

فوق لیسانس مدیریت صنعتی

شاغل در آب و فاضالب

5

فروزان عبداللهی

53

فوق لیسانس پرستاری

بازنشسته بیمارستان الزهرا

6

فرشته ملکیان

38

فوق لیسانس

7

محمدحسین باقریفرد

24

لیسانس

8

مرتضی باقریفرد

70

لیسانس

-

9

مرتضی نصوحی

-

دانشجوی دکترای خط مشی گذاری

مدیر بهبود روشهای شهرداری

10

مریم فرخی

-

دکترای طراحی شهری

استادیار دانشگاه واحد نجف آباد

11

آقای سعیدی

39

دکتری

-

12

آرزو ممتاز

-

فوق لیسانس امنیت

-

13

محمدرضاکریمی

52

فوق لیسانس

-

14

محمدجواد حسامی

40

دکتری

-

بنیانگذار رویداد رویتاک
فعال در اکوسیستم کارافرینی

 .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 .مناطق  5و 6
گزاره

بعد

کالبد و خدمات مثبت دارای هویت و بافت تاریخی
شهری

برخورداری از تعداد زیاد آثار باستانی

مناطق  5و 5 6
جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .مناطق  5و 6
گزاره

بعد

زایندهرود
زیبایی شهر
تمیزی و نظافت شهر
آب و هوای مطبوع
وجود پتانسیل گردشگری اصفهان
وجود صنایع دستی
شهر تفرج و تفریح
قدمت و قوت فرهنگی
شهر سرآمد در اقتصاد کشور
همسایگی اصفهان با استانهایی با تنوع آب و هوایی
مرکزیت در ایران
منفی گستردگی و کارایی محدود مترو
آلودگی صنایع بزرگ مانند نیروگاه برق
وجود بافت فرسوده
فرونشست زمین به دلیل خشکی زایندهرود
نابودی باغ شهر صفوی
کمبود فضاهای ارتباطی در اصفهان
عدم استفاده از انرژی پاک مانند انرژی خورشیدی
ضعف در خدمات الکترونیکی
سرعت پایین اینترنت
اتالف انرژی در ساختمانها
مدیریت
شهری

مثبت مدیریت شهری خوب
مدیران بومی با میل زیاد به توسعه استان
منفی ناهماهنگی ساختمانهای جدید و عدم ارتباط با هویت ملی
عدم حمایت از اکوسیستم کارآفرینی
ساخت و ساز بیاندازه در حاشیه ی شهر
ارائه خدمات شهری ناکافی در برخی مناطق
طوالنی شدن پروژه های عمرانی
مدیریت نامطلوب توریسم در شهر
عدم حمایت از دوچرخه سواری (مسیرهای بد دوچرخهسواری در پارکها ،عدم وجود راه مناسب
در خیابانها ،نبود پارکینگ مناسب برای این وسیله ،مانور موتور سواران در پارکها و خیابانها و
سلب آسایش مردم)
مکانیابی نادرست صنایع
مرمت غیرکارشناسی ابنیه تاریخی
استفاده بیرویه از آبهای زیرزمینی

 6گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .مناطق  5و 6
بعد
شهروندان

گزاره

مثبت شهروندان عالقهمند به شهر اصفهان
میل به سختکوشی و صنعت و هنر
پایداری مردم در طوفانهای فرهنگی
میل دیرباز مردمان اصفهان به میهن و زبان فارسی

 .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 .مناطق  5و 6
شهر انتخابی
اصفهان

دلیل انتخاب شهر

زیبایی
نظم
پاکیزگی

تهران

انباشت امکانات و سرمایههای مادی و معنوی و انسانی در همه حوزهها
پویایی و تحرک باالی اجتماعی و زنده بودن شهر
اماکن تفریحی متعدد
وجود فضا برای هر نوع سلیقهای
پذیرش باالی فرهنگها و قومیتها و سبکهای فکری گوناگون

شیراز

شهر زنده و شاد
مهمان نوازی و خونگرمی مردم

سنگاپور

شهرسازی با کیفیت (به عنوان مثال یک فرد معلول کامال مستقل بدون کمک هیچ فردی امکان
زندگی دارد)

ونکوور

مدرن بودن
زیبا از نظر طبیعی
اهمیت دادن به حفظ محیط زیست
تعداد بسیار زیاد دوچرخه سوار و تأمین امنیت آنها
سیستم مدیریت شهری بسیار پیشرفته
وجود امنیت در شهر

شاهرود و قزوین
لندن

نزدیکی به پایتخت
حفظ قدمت و جذب توریست
وجود تکنولوژی در زمینههای مختلف

مناطق  5و 7 6
جدول  :3نمونه شهر مطلوب .مناطق  5و 6
دلیل انتخاب شهر

شهر انتخابی
یکی از شهرهای شمال

آب و هوای مطبوع

کشور
ژنو

محیط اقلیمی مطلوب

 .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 .مناطق  5و 6
بعد

گزاره

کالبد و خدمات

شهر الکترونیک و هوشمند (بر مبنای انجام اقداماتی چون تنظیم هوشمند روشنایی اماکن عمومی ،آبیاری هوشمند

شهری

فضاهای سبز ،استفاده بهینه از انرژی ،مجهز کردن ساختمانها به تکنولوژیهای هوشمند ،حمل و نقل هوشمند و
استفاده از اپلیکشنهای کاربردی)
شهری با زاینده رود همیشه جاری
شهر همهشمول (قابل استفاده برای کودکان ،سالمندان و افراد کمتوان مانند معلوالن و نابینایان)
شهر گردشگری و کسب درآمد از آن (با انجام اقداماتی چون ساخت هتلها ،متلها و هاستلهای متعدد ،موزه پیشرفته،
فرودگاهی بزرگتر و شکیلتر و اجتناب از بازنمایی اصفهان به عنوان شهر ارزانقیمت برای تفریح با در اختیار دادن
مکانهای نزدیک به رایگان و چادر جهت اسکان)
شهر سرسبز
شهری با زیرساخت حمل و نقل شهری باکیفیت ،تمیز و بهروز
شهری پاک و بدون آلودگی (با انجام اقداماتی چون انتقال صنایع به مناطق دورترشهر و ممانعت از فعالیت صنایع
آالینده و مخرب محیط زیست)
شهر دوچرخهسواری (حمایت از ورزشکاران دوچرخهسوار ،ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه ،اصالح مسیرهای
دوچرخهسواری در پارکها ،مناسبسازی خیابانها برای تردد دوچرخه ،ایجاد پارکینگ دوچرخه)
شهری مدرن به لحاظ استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی و در عین حال سنتی به لحاظ وجود بافت قدیمی اما به
روز شده

شیوه مدیریت
شهر

شهری شفاف در فرآیند تصمیمگیری و اجرای برنامهها در شهر (شفافیت در استفاده از دادهها ،قوانین و ضوابط مورد
استفاده ،شیوهی برنامهریزی ،اجرا و ارائه نتایج)
شهر مشارکتجو با به رسمیت شناختن همیاری شهروندان (با انجام اقداماتی چون ایجاد خط مشی شهروندی برای
ارتباط با مسئولین ،باز بودن فضا برای مطالبهگری شهروندان از مدیریت شهر ،رصد فعالیت مسئولین و پاسخگویی
آنها)
شهر بهرهگیر از تجارب بزرگان و پیشکسوتان فرهنگی و اقتصادی جهت اخذ تصمیمات بزرگ شهری
شهر شاد و سرزنده (با انجام اقداماتی چون ایجاد فضاهای ارتباطی در شهر ،در نظر گرفتن مکانیهایی برای برگزاری
مراسم ملی از قبیل چهارشنبه سوری و عید نوروز ،راهاندازی کارناوالهای شادی ،اهتمام به ترویج و آموزش هنر و
موسیقی در بین کودکان اصفهانی ،محصور نشدن در آپارتمانها و توجه به ویالییسازی)

 8گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .مناطق  5و 6
گزاره

بعد

شهری با محوریت توجه به صنایعی با حداقل نیاز به آب (با توجه به خشکسالی اصفهان) و حداکثر نیاز به مهارت و
تکنولوژی (با توجه به وجود صنعتگران و هنرمندان فراوان در این شهر)
شهری دارای افق پیشرفت (با انجام اقداماتی چون تأمین امنیت سرمایهگذاران برای انتخاب اول اصفهان جهت
سرمایهگذاری های داخلی و خارجی و تأمین امنیت و بازگشت نخبگان علمی و فرهنگی به این شهر)
شهری با محوریت ترویج اخالق و فرهنگ شهروندی (اهتمام به ترویج احساسات خیراندیشانه و توجه بیشتر به
اطرافیان ،پرهیز از خودمحوری و خودنگری ،رعایت حقوق دیگران در عبور و مرور و رانندگی ،ترویج فرهنگ
استفاده از مکانهای عمومی مانند پارکها)
شهر حافظ آثار تاریخی و بافت بومی اصفهان (با انجام اقداماتی چون حفظ و گسترش باغات اصفهان و احیای بافت
تاریخی شهر)
شهر حامی صنایع زودبازده و مجهز به اکوسیستم کارآفرینی

 .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 « شهری پاک و بدون
آلودگی با انجام اقداماتی چون انتقال صنایع به مناطق دورترشهر و ممانعت از فعالیت صنایع آالینده و مخرب محیط زیست»
و « شهر گردشگری و کسب درآمد از آن با انجام اقداماتی چون ساخت هتلها ،متلها و هاستلهای متعدد ،موزه پیشرفته،
فرودگاهی بزرگتر و شکیلتر و اجتناب از بازنمایی اصفهان به عنوان شهر ارزانقیمت برای تفریح با در اختیار دادن
مکانهای نزدیک به رایگان و چادر جهت اسکان» از جمله اولویتهای ابتدایی مشارکتکنندگان در کنار سایر اولویتها
برای رسیدن به اصفهانی مطلوب بوده است .جزئیات تعداد آرای مشارکتکنندگان در جدول زیر مشاهده میشود.
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .مناطق  5و 6
ردیف
.1

گزارهها
شهری پاک و بدون آلودگی (با انجام اقداماتی چون انتقال صنایع به مناطق دورترشهر و ممانعت از فعالیت صنایع
آالینده و مخرب محیط زیست)

.2

تعداد آرا
5

شهر گردشگری و کسب درآمد از آن (با انجام اقداماتی چون ساخت هتلها ،متلها و هاستلهای متعدد ،موزه
پیشرفته ،فرودگاهی بزرگتر و شکیلتر و اجتناب از بازنمایی اصفهان به عنوان شهر ارزانقیمت برای تفریح با در

4

اختیار دادن مکانهای نزدیک به رایگان و چادر جهت اسکان)
.3

شهری الکترونیک و هوشمند (بر مبنای انجام اقداماتی چون تنظیم هوشمند روشنایی اماکن عمومی ،آبیاری
هوشمند فضاهای سبز ،استفاده بهینه از انرژی ،مجهز کردن ساختمانها به تکنولوژیهای هوشمند ،حمل و نقل

3

هوشمند و استفاده از اپلیکشنهای کاربردی)
.4

شهر مشارکتجو با به رسمیت شناختن همیاری شهروندان (با انجام اقداماتی چون ایجاد خط مشی شهروندی برای
ارتباط با مسئولین ،باز بودن فضا برای مطالبهگری شهروندان از مدیریت شهر ،رصد فعالیت مسئولین و پاسخگویی
آنها)

3

مناطق  5و 9 6
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .مناطق  5و 6
ردیف
.5

گزارهها

تعداد آرا

شهر شاد و سرزنده (با انجام اقداماتی چون ایجاد فضاهای ارتباطی در شهر ،در نظر گرفتن مکانیهایی برای
برگزاری مراسم ملی از قبیل چهارشنبه سوری و عید نوروز ،راهاندازی کارناوالهای شادی ،اهتمام به ترویج و

3

آموزش هنر و موسیقی در بین کودکان اصفهانی ،محصور نشدن در آپارتمانها و توجه به ویالییسازی)
.6

شهری با زیرساخت حمل و نقل شهری باکیفیت ،تمیز و بهروز

.7

شهری شفاف در فرآیند تصمیمگیری و اجرای برنامهها در شهر (شفافیت در استفاده از دادهها ،قوانین و ضوابط
مورد استفاده ،شیوهی برنامهریزی ،اجرا و ارائه نتایج)

3
2

.8

شهری با زایندهرود همیشه جاری

2

.9

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

2

.10

شهر دوچرخهسواری (حمایت از ورزشکاران دوچرخهسوار ،ترغیب مردم به استفاده از دوچرخه ،اصالح مسیرهای
دوچرخهسواری در پارکها ،مناسبسازی خیابانها برای تردد دوچرخه ،ایجاد پارکینگ دوچرخه)

.11

2

شهری با محوریت ترویج اخالق و فرهنگ شهروندی (اهتمام به ترویج احساسات خیراندیشانه و توجه بیشتر به
اطرافیان ،پرهیز از خودمحوری و خودنگری ،رعایت حقوق دیگران در عبور و مرور و رانندگی ،ترویج فرهنگ

2

استفاده از مکانهای عمومی مانند پارکها)
.12

شهری دارای افق امکان پیشرفت (با انجام اقداماتی چون تأمین امنیت سرمایه گزاران برای انتخاب اول اصفهان
جهت سرمایه گزاری های داخلی و خارجی و تأمین امنیت و بازگشت نخبگان علمی و فرهنگی به این شهر)

.13

شهر حافظ آثار تاریخی و بافت بومی اصفهان (با انجام اقداماتی چون حفظ و گسترش باغات اصفهان و احیای
بافت تاریخی شهر)

.15

شهری مدرن به لحاظ استفاده از تکنولوژی و هوش مصنوعی و در عین حال سنتی به لحاظ وجود بافت قدیمی اما
به روز شده

.16

شهری با محوریت توجه به صنایعی با حداقل نیاز به آب (با توجه به خشکسالی اصفهان) و حداکثر نیاز به مهارت
و تکنولوژی (با توجه به وجود صنعتگران و هنرمندان فراوان در این شهر)

2
1
1
1

.17

شهر بهرهگیر از تجارب بزرگان و پیشکسوتان فرهنگی و اقتصادی جهت اخذ تصمیمات بزرگ شهری

0

.18

شهر سرسبز

0

.19

شهر حامی صنایع زودبازده و مجهز به اکوسیستم کارآفرینی

0

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

بررسی تفکیک شده مشکالت هر محله و منطقه مخصوصا در حوزۀ معماری و شهرسازی

•

معرفی ایمیل به مشارکتکنندگان جهت اعالم نظرات ،ایدهها ،راهکارها ،مشکالت و معضالتی که شهروندان با

آن مواجه هستند.

