گزارش جلسه مجازی پویش یک شهر گفتوگو
منطقه  ،9جلسه اول

تاریخ 5 :اردیبهشت 1399
زمان برگزاری17-18:30 :

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 1399
زمان برگزاری17-18:30 :
تعداد دعوتشدگان 20 :نفر
تعداد شرکتکنندگان 8 :نفر ( 3خانم و  5آقا)
تسهیلگر  : 1زهرا ناجی
تسهیلگر  :2الهام قاسمی

 .2شرح شرکتکنندگان
در این جلسه  3خانم و  5آقا شرکت داشتند .مبنای دعوت سکونت در منطقه  9شهرداری اصفهان بود .مشخصات این
افراد به شرح زیر است:
جدول  :1مشخصات شرکت کنندگان .منطقه  .9جلسه اول
ردیف

نام و نام خانوادگی

سن

تحصیالت

محمد نصر اصفهانی

27

کارشناسیارشد

2

ژاله کرمانی

45

کارشناسی

کارمند

3

محبوبه منتظرالقائم

40

کارشناسی

کارشناس حقوق

4

سجاد نصر

21

فوقدیپلم

5

فریدون پیرنجمالدین

50

کارشناسی

6

محمدرضا

42

کارشناسیارشد

7

نیلوفر مرادی

22

کارشناسی

پیمانکار

8

ابراهیم شریفی

40

کارشناسیارشد

بازاریاب

1

حاجمحمدی

شغل

مدیر دفتر تسهیلگری و توسعه
محلی

آزاد
پیمانکار

 .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  .9جلسه اول
اصفهان موجود
بعد
مدیریت و
اقتصاد شهر

گزاره
مثبت

عملکرد خوب شهرداری در مورد زیباسازی شهر
دارای فضاهایی برای تجمع افراد در مناسبات مختلف

منطقه  ،9جلسه اول 5
حمل و نقل عمومی مخصوصا اتوبوس بسیار پیشرفته و روان
فضای سبز مناسب و تقریبا کافی برای همه افراد
وجود فضاهای شهری مناسب
حفظ ساختار اصلی و کهن شهر
خشکی زایندهرود
تخریب برخی آثار تاریخی و پلهای تاریخی
عدم هماهنگی بین ارگانها و سازمانهای شهر اصفهان و
موازیکاری و وقفه در اجرای امور
ترافیک زیاد
محروم بودن برخی مناطق از خدمات
وجود اتوبانهای زیاد در اصفهان
مدیریت شهری ضعیف در پروژهها
وجود تقاطعهای غیرهمسطح فراوان و بدون دلیل
ضعیف بودن نسبی حمل و نقل عمومی
توجه نکردن به معلولین جسمی در طرحهای شهری
وجود شهركها و فروشگاههای بزرگی غیرضروری مانند
شهرك شهید کشوری
منفی

عدم سازگاری برخی پروژهها با محیطزیست مانند نورپردازی
جدید لب رودخانه خیابان کمال اسماعیل
احداث بیش از اندازه خیابانها و افزایش حمل و نقل موتوری
نقص طرحهای ترافیکی در شهر و عدم جانمایی سرعتگیرها
و تصادفات
عدم تناسب شهر برای کودکان ،معلولین و سالمندان
اجازه ساختوسازهای غولپیکر و بلندمرتبه با تراکم باال
رانتخواری در ساخت و ساز
خالیشدن بافتهای قدیمی از مردم
تبعیض بسیار شدید در سیستم حمل و نقل عمومی
عدم فرهنگسازی درست برای تشویق افراد به خرید و فروش و
یا نوسازی ممالک خود
ازبین رفتن امنیت در برخی مناطق
نبود عدالت در اجرا و اتمام پروژهها
ضعف جانمایی خط مترو و ایستگاههای آن
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ترافیک سنگین عبوری شهر
نبود پیادهرو در خیابانها به خصوص خیابان های جدید
نبود ایمنی
شهر تمیز و زیبا
میراث کهن ایران باستان
دارای آثار تاریخی مهم و منحصربفرد
موقعیت جغرافیایی مناسب
نمونه موفق دیوانساالری دولتی :موفقترین شهر کشور در
شهر

مثبت

ایجاد نظام اداری قانونی
وجود صنایع دستی متنوع
جمعیت متناسب و پراکندگی جمعیتی قابل قبول
دارای بافت تاریخی و قدیمی
وجود بناها و فضاهایی برای صنعت توریسم و گردشگری
حضور قومیتها و مذاهب مختلف در محالت شهری
وجود رودخانه زایندهرود و مادیها در شهر

 .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  .9جلسه اول
شهر انتخابی

دلیل انتخاب شهر
اهمیت زادگاه
قابلیت پیشرفت
زیبایی
دارای فضاهای آرامشبخش

اصفهان

امنیت باال
تمیزی
فضای سبز کافی
زیرساختهای مناسب در حوزههای مختلف
موقعیت جغرافیایی و سوقالجیشی خاص

رامسر و چالوس

زیبایی

شهری در سوئیس و سوئد

ارائه خدمات مناسب به همه اقشار جامعه
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زیبایی

پاریس و ونیز

توزیع مناسب منابع و امکانات شهری

فلورانس ایتالیا

آرامش و غنای فرهنگی ،کشاورزی ،بخصوص صنایع قدرتمند
حمل و نقل عمومی مناسب
هوای پاك
وجود فضاهای شهری مناسب و مفید

شهرهای هلند

معماری و شهرسازی برنامهریزی شده و هدفمند
آموزش استفاده از دوچرخه برای سفرهای شهری به جای خودرو شخصی
شهرهای آمریکا مثل لسآنجلس و نیویورك

امکانات شهری بسیار پیشرفته

 .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  .9جلسه اول
بعد
کالبد و
خدمات شهر

گزاره
شهری با زایندهرود همیشه جاری
شهری پاك (بدون آلودگی)
شهری زیبا و امن
شهری عدالت محور (توزیع مناسب امکانات و خدمات در شهر ،بدون تبعیض و فاصله
طبقاتی)
شهری با مدیریت شهری واحد با رویکرد عدالت ،پایداری و مشارکت
شهری با شورای محلی
شهری با گردشگری پایدار
شهری به دور از بلندمرتبهسازی

مدیریت شهر

شهری حافظ بافت قدیم و وجوه تاریخی فرهنگی به همراه کالبد جدید
شهری هوشمند
شهر قطب علم و فناوری
شهری با سرمایههای قوی (انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی)
شهری دوستدار کودك
شهری همهشمول
شهری با امکانات رفاهی ،تفریحی و فراغتی فراوان
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شهری با حمل و نقل پاك ،روان ،با زیرساختهای مناسب ،بدون ترافیک ،پیشرفته و
گسترده در کل شهر
شهری با فضاهای شهری سرزنده ،اجتماعپذیر و قابل دسترس
شهری فرهنگی با شهروندانی مسئول ،آرام ،سالم ،صرفه جو

مردم شهر

همانگونه که در جدول فوق نیز آمده است از نظر شرکتکنندگان ،اصفهان مطلوب از منظر آنان شهری است که از
نظر «وجوه کالبدی و محیطی» زیبا ،پاك و بدون آلودگی با زایندهرود همیشه جاری باشد .بعالوه «مدیریت شهری»
فراهمکننده شهری عدالتمحور (توزیع مناسب امکانات و خدمات در شهر ،بدون تبعیض و فاصله طبقاتی) ،دارای مدیریت
شهری واحد با رویکرد عدالت ،پایداری و مشارکت ،شهری با شورای محلی ،شهری با گردشگری پایدار ،شهری به دور
از بلندمرتبهسازی ،شهری حافظ بافت قدیم و وجوه تاریخی فرهنگی به همراه کالبد جدید ،شهری هوشمند ،و قطب علم
و فناوری ،شهری با سرمایههای قوی (انسانی ،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی) ،شهری دوستدار کودك ،و همهشمول ،شهری
با امکانات رفاهی ،تفریحی و فراغتی فراوان ،به همراه فضاهای شهری سرزنده ،اجتماعپذیر و قابل دسترس ،شهری با حمل
و نقل پاك (سوخت پاك) ،روان ،با زیرساختهای مناسب ،بدون ترافیک ،پیشرفته و گسترده در کل شهر ،باشد .در
نهایت از نظر مشارکت کنندگان اصفهانی مطلوب است که «مردم» آن مشارکتپذیر ،همدل ،شاد ،فعال و خالق باشند.

 .6نتیجه رأیگیری
شاخصهای مستخرج از گفتگوی آنالین ،در نهایت ،برای رایدهی برای شرکتکنندگان در جلسه ارسال شد .هر
شرکتکننده  3شاخص را به عنوان مهمترین شاخصهای اصفهان مطلوب آینده پیشنهاد کرد .بر این اساس ،شاخص
«شهری عدالت محور (توزیع مناسب امکانات و خدمات در شهر ،بدون تبعیض و فاصله طبقاتی)» دارای بیشترین رای
میباشد .جزییات تعداد آرا به قرار زیر است:
جدول  :5اولویتبندی ویژگیهای اصفهان مطلوب .منطقه  .9جلسه اول
ردیف
.1

گزاره
شهری عدالتمحور (توزیع مناسب امکانات و خدمات در شهر ،بدون تبعیض و
فاصله طبقاتی)

تعداد آرا
6

.2

شهری با زایندهرود همیشه جاری

5

.3

شهری پاك (بدون آلودگی)

2

.4

شهری با مدیریت شهری واحد با رویکرد عدالت ،پایداری و مشارکت

2

.5

شهری با حمل و نقل پاك (سوخت پاك) ،روان ،با زیرساختهای مناسب،
بدون ترافیک ،پیشرفته و گسترده در کل شهر

2

.6

شهری با امکانات رفاهی ،تفریحی و فراغتی فراوان

2

.7

شهری با شهروندان مشارکتپذیر ،همدل ،شاد ،فعال و خالق

1

.8

شهری با فضاهای شهری سرزنده ،اجتماعپذیر و قابل دسترس

1
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.9

شهری با سرمایههای قوی (انسانی،اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی)

1

.10

شهری با شورای محلی

1

.11

شهر قطب علم و فناوری

1

.12

شهری با گردشگری پایدار

0

.13

شهری به دور از بلندمرتبهسازی

0

.14

شهری حافظ بافت قدیم و وجوه تاریخی فرهنگی به همراه کالبد جدید

0

.15

شهری همهشمول

0

.16

شهری زیبا و امن

0

.17

شهری هوشمند

0

.18

شهری دوستدار کودك

0

 .7نظر شرکتکنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسه
شرکتکنندگان این شیوه برگزاری جلسه را نوعی جدید و مطلوب ارزیابی کردند اما بیشترین دغدغه ،در رابطه با
ترتیب اثر دادن نظرات آنان و برطرف شدن مشکالت شهر بود.

