گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،12جلسه سوم

تاریخ 5 :اردیبهشت ماه 1399
زمان برگزاری19:10 -17 :

شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان
تابستان 1399

به نام خداوند جان آفرین
خداوند نصف جهان آفرین
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 .1شناسنامه جلسه
تاریخ 5 :اردیبهشت ماه 1399
زمان برگزاری19:10 -17 :
تعداد دعوتشدگان 26 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 18 :نفر ( 13آقا و  5خانم)
تسهیلگر  :1مینا جاللی
تسهیلگر  :2مریم کریمی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  5خانم و  13آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت آشنایی قبلی با مدعوین جلسه بود .مشخصات این افراد به
شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .12جلسه سوم
تحصیالت

شغل

ردیف نام و نام خانوادگی سن
1

اصغر خوانساری

32

لیسانس حسابداری

مدیر عامل مرجع تخصصی کودک و نوجوان

2

روح اهلل احمدی

39

دکتری

-

3

ابوالفضل زهری

50

لیسانس

-

4

ابراهیم خلیلیان

43

فوق لیسانس

مسئول تحقیق و توسعه سازمان فاوا شهرداری اصفهان

5

آقای جهانگیری

30

لیسانس

-

6

خشایار اسماعیلی

22

دانشجو جامعهشناسی

-

7

محمد دلیرانپور

38

لیسانس نرم افزار

-

8

محسن ذوالفقاری

50

ابتدایی

-

9

الهه عباسی

21

دانشجو معماری

-

10

عباس عبداللهی

32

فوق لیسانس فیزیک اتمی

-

11

رسول قاسمی

31

لیسانس

-

12

محمود صادقی

40

کاردانی

-

13

طاهره شکری

33

فوق لیسانس علوم قرآنی

-

14

آقای زارع

45

دکتری

-

15

پریسا زارعان

22

دانشجو

-

16

سمیرا ذوالفقاری

26

لیسانس

-

17

مرجان زریباف

46

دیپلم

-

18

صادق پورهدایت

42

لیسانس

-
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 .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  .12جلسه سوم
اصفهان موجود
گزاره

بعد

کالبد و خدمات شهری مثبت پتانسیل باالی گردشگری با توجه به آثار باستانی فراوان و زایندهرود
وجود ظرفیت های صنعتی (قطب صنعتی)
گستره بزرگی از هنر و فرهنگ
زایندهرود
آب و هوای چهار فصل
کاربرد هنر در فضای عمومی شهر بیشتر در جنبههای معماری
قرارگیری در مرکز ایران
شهر زنده و فعال
پتانسیل ایجاد کسب و کار
سرسبزی
منفی شلوغ و پرترافیک
آلودگی به دلیل وجود شهرکهای صنعتی در اطراف شهر
نبود زیرساختهای جذب گردشگر در عین وجود جاذبه (حمل و نقل بین المللی ضعیف)
حمل و نقل عمومی نامناسب ( از لحاظ کمیت و کیفیت)
دسترسی نامطلوب به مرکز شهر به دلیل تمرکز ،ترافیک و تراکم باال
مدیریت شهری

منفی نظاممند نبودن مدیریت شهری اصفهان
فراهم نبودن امکان دسترسی متناسب به خدمات در مناطق مختلف شهر
نبود یک برنامه جامع درمورد مشکالت کالن شهر اصفهان
عدم توجه به آثار باستانی
عدم برنامهریزی برای کنترل تراکم و بهرهبرداری از شهر
بالتکلیفی در برخورد آثار باستانی و فرهنگی در بافت جدید
توسعه ناپایدار
ضعف در تبلیغات حوزه گردشگری
مهاجرت افسارگسیخته به شهر
تعامل کم با شهرها و حتی کشورهای دیگر
دو بخشی نمودن شهر (جدایی بافت قدیم با جدید ،شمال با جنوب)

شهروندان

مثبت مردمان مهمان نواز و دوستداشتنی
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 .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  .12جلسه سوم
شهر انتخابی
اصفهان

دلیل انتخاب شهر

دلبستگی به شهر
وجود مردم مهماندوست و دست و دلباز
تمیزی شهر و خیابانها
ایدهآل در کسب و کار
آب و هوای  4فصل
فرهنگ غنی و اصیل اصفهانیها
سابقه تاریخی و معماری
قدرت خرید باال
امکانات گسترده در زمینه جذب توریسم و گردشگر داخلی و خارجی

شهرهای اروپایی مانند آمستردام در هلند تلفیق و آشتی ارزشهای صنعتی و کسب کار با طبیعت و منابع طبیعی
سازگاری انسان و طبیعت
وجود شهرهای هوشمند و الکترونیک
وین

وجود مدنیت
امنیت اقتصادی ،فرهنگی ،روانی و اخالقی

کیش
شهرهای آلمان
رم

نظم شهری و خلوتی
قانونمند بودن در همه امور
وجود آثار باستانی از دوران قدیم اروپا
زیبایی شهر
وجود امکانات حمل ونقل
وجود فرصتهای اشتغال
وجود صنعت

ملبورن

فرصتهای زیاد شغلی
ساختار مناسب شهری
طراحی و دسترسی مناسب برای تمام اقشار
امنیت باال
خدمات اجتماعی مطلوب
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 .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  .12جلسه سوم
بعد
کالبد و خدمات
شهری

گزاره

شهری با سینماها و فضاهای فرهنگی مورد اجتماع مکفی
شهر گردشگری توسعهیافته (گردشگری سالمت ،غذایی ،طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی و میراث
فرهنگی) و جذب توریست داخلی و خارجی
شهر مجهز به تکنولوژیهای هوشمند (مانند کنترل ترافیک با استفاده از سامانههای برخط هوشمند ،افزایش
سرعت اینترنت و شبکه  ،ITافزایش آموزش رایگان اینترنتی در همه زمینهها ،استفاده از دوربینها و
تکنولوژیهای کنترل جرایم)
شهری با پارکینگهای عمومی مکفی
شهری با ناوگان حمل و نقل عمومی باکیفیت در تمام مناطق شهر
شهری با تفرجگاهها ،مکانهای تفریحی و فضاهای سبز مکفی
شهری با منابع آب مدیریتشده و زایندهرود همیشه جاری
شهر تمیز و بدون آلودگی
شهری با استانداردهای بهداشت اجتماعی و پزشکی در سطح جهانی
شهر پیادهروها و گذرگاههای غیرهمسطح عابر پیاده (همراه با زیرسازی با کیفیت)
شهر مسیرهای توسعهیافته دوچرخه
شهری با هتلها ،رستورانها ،فرودگاهها و ترمینالهای مسافربری در سطح استانداردهای جهانی
شهر مسیرها و راههای عبور و مرور بهینهسازیشده (مانند روکش آسفالت معابر و لکهگیری آنها)

شیوه مدیریت
شهر

شهری با محوریت آموزش فرهنگ شهروندی (مانند جمع آوری و مدیریت پسماندهای خانگی ،کشاورزی
و صنعتی ،فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی)
شهری با افزایش تراکم جمعیتی در شهر به منظور کاهش هزینه زیرساختها
شهری با محوریت خوشه شهری در برنامهریزی برای اصفهان (شهر اصفهان در کنار شهرهای شاهین شهر،
نجف آباد ،خمینی شهر و سایر شهرهای اطراف)
شهر حافظ ویژگیهای مذهبی اصفهان
شهر بدون بافت فرسوده
شهری با مدیریت و ساماندهی واحدها وشهرکهای صنعتی
شهری با ساماندهی مشاغل مزاحم (با انجام اقداماتی چون انتقال تعمیرگاهها و انبارها و مراکز صنعتی به
خارج از بافت مسکونی)
شهر انرژیهای پایدار و بهرهگیری از آن در منازل
شهری با محوریت توجه به پتانسیلهای منحصربهفرد هر منطقه و پرهیز از برنامهریزی یکسان برای تمامی
مناطق شهری
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جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .12جلسه سوم
گزاره

بعد

شهری با ساخت و سازهای هماهنگ با بافت تاریخی اصفهان و هنر معماری ایرانی و اسالمی
شهر بدون حاشیهنشینی و تالش جهت کنترل مهاجرت به اصفهان (با انجام اقداماتی چون مدیریت صحیح
پروژههای مسکن مهر ،توسعه کسبوکار و صنایع در شهرهای همجوار و)...
شهر برنامهریزی آیندهمحور به جای برنامهریزی گذشتهنگر در امور شهری
شهری با محوریت الگو گرفتن و نه کپی برداری از شهرهای موفق در ایران و جهان
شهری با مدیریت یکپارچه و پرهیز از اقدامات موازی و جزیرهای سازمانها
شهر بهرهگیر از نخبگان علمی و پیشکسوتان در انجام امور شهری
شهر مشارکتمحور با جلب مشارکت مردمی در امور شهری و توجه به نقش مهم سازمانهای مردمنهاد در
این زمینه
شهری با مدیران قدرتمند ،دارای تجربه مرتبط با شغل ،مومن ،متعهد ،بومی و مدبر در سازمانهای شهری
شهر فرصتهای شغلی برای جوانان متناسب با تحصیالتشان
شهر بدون رانت و رانتبازی در سازمانها
شهری با توسعه متوازن اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی با محوریت توسعه پایدار
شهر عدالتمحور همراه با محرومیتزدایی از مناطق محروم و توزیع برابر خدمات و امکانات در تمامی
مناطق شهر
شهر احیای متعادل بازارهای قدیمی و رونق کسب و کارهای نوپا

 .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 «ایجاد فرصت شغلی
برای جوانان در اصفهان متناسب با تحصیالتشان» و «گردشگری توسعهیافته در ابعاد مختلف گردشگری سالمت ،غذایی،
طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی و میراث فرهنگی و جذب توریست داخلی و خارجی» از جمله اولویتهای ابتدایی
مشارکتکنندگان برای رسیدن به اصفهانی مطلوب بوده است .جزئیات تعداد آراء در جدول زیر مشاهده میشود.
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .12جلسه سوم
اصفهان مطلوب
گزاره

ردیف

.1

شهر فرصتهای شغلی برای جوانان متناسب با تحصیالتشان

.2

شهر گردشگری توسعهیافته (گردشگری سالمت ،غذایی ،طبیعی ،فرهنگی ،مذهبی ،تاریخی و میراث
فرهنگی) و جذب توریست داخلی و خارجی

.3

شهر مشارکتمحور با جلب مشارکت مردمی در امور شهری و توجه به نقش مهم سازمانهای مردمنهاد
در این زمینه

تعداد آرا
5
5
4
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جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .12جلسه سوم
اصفهان مطلوب
ردیف

گزاره

تعداد آرا

.4

شهری با مدیران قدرتمند ،دارای تجربه مرتبط با شغل ،مومن ،متعهد ،بومی و مدبر در سازمانهای شهری

4

.5

شهر عدالتمحور همراه با محرومیتزدایی از مناطق محروم و توزیع برابر خدمات و امکانات در تمامی
مناطق شهر

.6

شهر بدون رانت و رانتبازی در سازمانها

.7

شهر مجهز به تکنولوژیهای هوشمند (مانند کنترل ترافیک با استفاده از سامانههای برخط هوشمند،
افزایش سرعت اینترنت و شبکه  ،ITافزایش آموزش رایگان اینترنتی در همه زمینهها ،استفاده از

4
3
3

دوربینها و تکنولوژیهای کنترل جرایم
.8

شهری با تفرجگاهها ،مکانهای تفریحی و فضاهای سبز مکفی

2

.9

شهر احیای متعادل بازارهای قدیمی و رونق کسب و کارهای نوپا

2

.10

شهری با مدیریت یکپارچه شهری و پرهیز از اقدامات موازی و جزیرهای سازمانها

1

.11

شهر بهرهگیر از نخبگان علمی و پیشکسوتان در انجام امور شهری

1

.12

شهری با ناوگان حمل و نقل عمومی باکیفیت در تمام مناطق شهر

1

.13

شهری با توسعه متوازن اجتماعی ،اقتصادی و محیط زیستی با محوریت توسعه پایدار

1

.14

شهری با منابع آب مدیریتشده و زایندهرود همیشه جاری بودن

1

.15

شهر بدون حاشیهنشینی و تالش جهت کنترل مهاجرت به اصفهان (با انجام اقداماتی چون مدیریت
صحیح پروژههای مسکن مهر ،توسعه کسبوکار و صنایع در شهرهای همجوار و)...

1

.16

شهری با استانداردهای بهداشت اجتماعی و پزشکی در سطح جهانی

1

.17

شهری با هتلها ،رستورانها ،فرودگاهها و ترمینالهای مسافربری در سطح استانداردهای جهانی

1

.18

شهری با ساماندهی مشاغل مزاحم (با انجام اقداماتی چون انتقال تعمیرگاهها و انبارها و مراکز صنعتی به
خارج از بافت مسکونی)

1

.19

شهر حافظ ویژگیهای مذهبی اصفهان

1

.20

شهری با سینماها و فضاهای فرهنگی مورد اجتماع مکفی

0

.21

شهری با پارکینگهای عمومی مکفی

0

.22

شهر تمیز و بدون آلودگی

0

.23

شهری با ساخت و سازهای هماهنگ با بافت تاریخی اصفهان و هنر معماری ایرانی و اسالمی

0

.24

شهر برنامهریزی آیندهمحور به جای برنامهریزی گذشتهنگر در امور شهری

0

.25

شهری با محوریت الگو گرفتن و نه کپی برداری از شهرهای موفق در ایران و جهان

0

.26

شهر پیادهروها وگذرگاههای غیرهمسطح عابر پیاده همراه با زیرسازی با کیفیت

0

.27

شهر مسیرهای توسعهیافته دوچرخه

0

.28

شهر انرژیهای پایدار و بهرهگیری از آن در منازل

0
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جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .12جلسه سوم
اصفهان مطلوب
ردیف

گزاره

.29

شهری با محوریت توجه به پتانسیلهای منحصربهفرد هر منطقه و پرهیز از برنامهریزی یکسان برای تمامی
مناطق شهری

.30

شهر مسیرها و راههای عبور و مرور بهینهسازیشده (مانند روکش آسفالت معابر و لکهگیری آنها)

.31

شهری با محوریت آموزش فرهنگ شهروندی (مانند جمع آوری و مدیریت پسماندهای خانگی،
کشاورزی و صنعتی ،فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی)

.32

شهری با افزایش تراکم جمعیتی در شهر به منظور کاهش هزینه زیرساختها

.33

شهری با محوریت خوشه شهری در برنامهریزی برای اصفهان (شهر اصفهان در کنار شهرهای شاهین
شهر ،نجف آباد ،خمینی شهر و سایر شهرهای اطراف)

.34

شهر بدون بافت فرسوده

تعداد آرا

0
0
0
0
0
0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
پیشنهاد مشارکتکنندگان برای بهتر برگزار شدن این جلسات در فضای مجازی امکان گردهمایی به صورت ویدئو
کنفرانس بود تا بیشتر و بهتر بتوانند نظرات خود را منتقل کنند.

