گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،6جلسه دوم

تاریخ 3 :اردیبهشت ماه 1399
زمان برگزاری19:20 - 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 3 :اردیبهشت ماه 1399
زمان برگزاری19:20 - 17 :
تعداد دعوتشدگان 27 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 15 :نفر ( 8آقا  7خانم)
تسهیلگر  :1مینا جاللی
تسهیلگر  :2مریم کریمی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  7خانم و  8آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت از مشارکتکنندگان تماس تلفنی و ثبتنام در سایت برنامه
جامع شهر اصفهان بوده است .مشخصات این افراد به شرح زیر است.
جدول  :1مشخصات شرکتکنندگان .منطقه  .6جلسه دوم
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

شغل

تحصیالت

1

حامد دوازده امامی

-

دانشآموز

-

2

سپیده تربت اصفهانی

38

فوق لیسانس

-

3

ستایش دوران

-

دانشآموز

-

4

غالمرضا اسماعیلی

49

دیپلم

-

5

مهرداد ستاری

59

فوق لیسانس

بازنشسته شهرداری

6

مجید صحرایی

39

لیسانس

کارشناس مالی شرکت آبفا

7

ریحانه خدادادی

-

-

-

8

زهرا نوروزی

37

لیسانس

-

9

غالمرضا کاظمی

68

فوق لیسانس

-

10

فریبا سادات ایزدی

51

لیسانس

بازنشسته

11

امین زینل همدانی

37

دکتری شهرسازی

-

12

فاطمه فالحتی پور

-

دانش آموز

-

13

سپیده موالیی

37

فوق لیسانس

-

14

سید امین حسینی

26

لیسانس معماری

-

15

آقای کوچک زاده

35

لیسانس

-

 .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.
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جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .6جلسه دوم
بعد
شهر

گزاره

مثبت ساختار ویژه شهرسازی شهر اصفهان با دو محور اصلی اقتصادی چهارباغ و فرهنگی تفریحی گردشگری
زایندهرود
پایتخت فرهنگی (بخصوص هنر و صنایع دستی)
آثار باستانی و میراث فرهنگی غنی
رودخانه زایندهرود
صنایع دستی و پتانسیل اقتصادی و گردشگری آن
قرارداشتن در مرکز ایران
وضعیت مناسب در رابطه با بالیای طبیعی
پتانسیل جذب گردشگر
کالبد با ارزش شهری تاریخی (اثار باستانی و بافت شهری و امکان تاریخی و)...
شهرت جهانی
زمستان و تابستان مالیم
قرارگیری در مجاورت اقلیمهای متفاوت
منفی مشکالت ناشی از اقلیم گرم و خشک و نیمه بیابانی (خشکی زایندهرود ،مادیها و زمینهای کشاورزی،
نارضایتی کشاورزان و باغداران)
آلودگی هوا
خشکسالی
خشک شدن زایندهرود
وجود کارخانههای متعدد در اطراف شهر

مدیریت
شهری

منفی نبود سیاست کالن مناسب جهت تبدیل اصفهان به شهری مدرن و بااصالت
گسترش بیرویه شهر و ساختوسازهای غیراصولی
استفاده از هر نوع و شکلی از مصالح در شهر
عدم توجه و عدم دسترسی به خدمات در همه مناطق شهر
نبود اماکن تفریحی برای جوانان و خانوادهها
نبود امکانات فراغتی با کیفیت مطلوب و جانمایی نامناسب مانند شهررویاها
تردد بیش از حد وسایل نقلیه
نبود امکانات و فضا برای استفاده افرادکم توان
نبود مسیر طراحی شده ممتد و سرتاسری دوچرخه
کیفیت نه چندان مناسب مجسمههای شهری
عدم پویایی و سرزندگی در  24ساعت شبانهروز بیتوجهی به نورپردازی و بررسی فضاهای گمشده شهری
مکانیزه نبودن پلهای عابرپیاده
وضعیت نامناسب دیوارهای مهربانی در شهر
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جدول  :2ویژگیهای اصفهان کنونی .منطقه  .6جلسه دوم
بعد
مردم شهر

گزاره

مثبت سرزندگی مناسب شهر
وجود زیرساختهای مذهبی عمیق
منفی مهاجرت بیرویه به شهر اصفهان
استفاده بیش از حد قلیان در پارکها
حضور موتورسوارها در پیادهروها

 .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  .6جلسه دوم
شهر انتخابی

اصفهان

دلیل انتخاب شهر

زیبایی و سرسبزی
فرهنگ رانندگی و احترام به پیادهها
آرامش مردم شهر
دلبستگی به شهر
وجود آثار تاریخی و بناهای میراثی
رودخانه زیبا و پلهایش
خلق و خوی مردم
تمیزی شهر
احساس آرامش در شهر

رامسر

زیبایی و آرامش

تهران

دسترسی آسان و سریع تر به اقالم وارداتی و کمیاب
سیستم آموزشی بهتر
توجه دولت و صرف بودجه برای تهران
توسعه فضاهای شهری
امکانات زیاد

کیش

زیبایی و آرامش

وین

هوای پاک
دانشگاههای معتبر
فرهنگ غنی
آرامش مردم
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 .5ویژگیهای شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان
بر مبنای گفتوگوهای انجام شده شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان در  3بعد مردم شهر ،شیوه مدیریت شهر،
کالبد و خدمات شهری دارای ویژگیهایی است که در جدول زیر قابل مشاهده است:
جدول  :4شهر مطلوب از دیدگاه شرکتکنندگان .منطقه  .6جلسه دوم
بعد
کالبد و خدمات
شهری

گزاره

شهری با ساختوساز بر پایه اصالت تاریخی و فرهنگی اصفهان
شهری با مراکز تفریحی و گردشگری استاندارد و مکفی
شهر قرارگاههای رفتاری و اجتماعی در سطح وسیع (مانند تئاتر شهر ،استادیوم و سالن کنسرت)
شهر با فضای سبز وسیع
شهری با فضاهای عمومی و همهشمول برای فعالیت بیشتر زنان ،سالمندان و کم توانان جسمی و ذهنی
شهر معابر بهینهسازیشده برای افراد کمتوان و ناتوان
شهری با ورودیهای جذاب برای گردشگران
شهری با آب و هوای پاک و تمیز
شهری با ناوگان حمل و نقل عمومی گسترشیافته
شهر دوچرخه سواری (توجه به دوچرخه سواری بانوان ،ایجاد مسیر سرتاسری در شهر و اعطای تسهیالت
ویژه)
شهری با خطوط مترو توسعهیافته
شهری با زایندهرود همیشه جاری
شهر مجهز به تکنولوژیهای هوشمند
شهری با زیرساختهای استاندارد
شهر زیبا (با نورپردازی و استفاده از نمادهای تاریخی و فرهنگی)

شیوه مدیریت
شهر

شهری با مدیریت یکپارچه و پرهیز از اقدامات موازی و جزیرهای سازمانهایی مانند شهرداری ،ادارات
مسکن و شهرسازی ،برق ،گاز ،نیروی انتظامی و پلیس راهور
شهری با مدیریت بحران قوی (جهت اقدام فوری و حل بحرانهای ناگهانی)
سلیقهای و منطقهای عمل نکردن مدیران شهری
شهر جاذب سرمایهداران و شهروندان جهت مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای شهری
شهری با حضور شورایاری محله (به منظور رساندن صدای مردم به مسئولین شهر)
شهری با برند جدید جهت جذب بیشتر گردشگر
شهر عدالتمحور با توزیع برابر رفاه و امکانات در کل محالت و مناطق شهری
شهری ملزم به رعایت ضوابط شهرسازی

مردم شهر

شهری با مردمی آرام
شهری با محوریت رعایت فرهنگ ترافیک (رعایت حق تقدم پیادهها و رانندگی صحیح موتورسوارها،
ماشینها و دوچرخهسوارها)
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 .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 « فضاهای عمومی و
همهشمول برای فعالیت بیشتر زنان ،سالمندان و کم توانان جسمی و ذهنی» و «جاری بودن همیشگی زاینده رود» مهمترین
ویژگی اصفهان مطلوب از نظر مشارکتکنندگان بوده است .جزئیات تعداد آراء در جدول زیر مشاهده میشود.
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .6جلسه دوم
گزاره

ردیف

تعداد
آرا

.1

شهری با فضاهای عمومی و همهشمول برای فعالیت بیشتر زنان ،سالمندان و کم توانان جسمی و ذهنی

4

.2

شهری با زایندهرود همیشه جاری

4

.3

شهری با مراکز تفریحی و گردشگری استاندارد و مکفی

3

.4

شهر قرارگاههای رفتاری و اجتماعی در سطح وسیع (مانند تئاتر شهر ،استادیوم و سالن کنسرت)

3

.5

شهر مجهز تکنولوژیهای هوشمند

3

.6

شهری با برند جدید جهت جذب بیشتر گردشگر

2

.7

شهری با ورودیهای جذاب برای گردشگران

2

.8

شهر دوچرخهسواری (توجه به دوچرخه سواری بانوان ،ایجاد مسیر سرتاسری در شهر و اعطای تسهیالت ویژه)

2

.9

شهر عدالتمحور با توزیع رفاه و امکانات در کل محالت و مناطق شهری

2

.10

شهری با مدیریت یکپارچه و پرهیز از اقدامات موازی و جزیرهای سازمانها (مانند شهرداری ،ادارات مسکن و
شهرسازی ،برق ،گاز ،نیروی انتظامی و پلیس راهور)

2

.11

شهری با ساختوساز بر پایه اصالت تاریخی و فرهنگی اصفهان

1

.12

شهری با معابر بهینهسازیشده برای افراد کم توان و ناتوان

1

.13

شهری با ناوگان حمل و نقل عمومی گسترشیافته

1

.14

شهری با زیرساختهای استاندارد

1

.15

شهری با محوریت رعایت فرهنگ ترافیک (رعایت حق تقدم پیادهها و رانندگی صحیح موتورسوارها ،ماشینها
ودوچرخهسوارها)

1

.16

شهری با حضور شورایاری محله (به منظور رساندن صدای مردم به مسئولین شهر)

1

.17

شهری با مدیریت بحران قوی (جهت اقدام فوری و حل بحرانهای ناگهانی)

1

.18

شهر با فضای سبز وسیع

0

.19

شهری با آب و هوای پاک و تمیز

0

.20

شهری با خطوط مترو توسعهیافته

0

.21

شهر زیبا (مانند نورپردازی و استفاده از نمادهای تاریخی و فرهنگی)

0

.22

شهری ملزم به رعایت ضوابط شهرسازی

0

.23

شهری با مردم آرام

0

.24

سلیقهای و منطقهای عمل نکردن مدیران شهری

0

.25

شهر جاذب سرمایهداران و شهروندان جهت مشارکت و سرمایهگذاری در طرحهای شهری

0
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 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
در این جلسه مشارکتکنندگان از رعایت زمانبندی جلسه و فرآیند برگزاری آن ابراز رضایت کردند و دیدگاه خاصی
در مورد روند برگزاری بهتر جلسه ابراز نکردند.

