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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1نبودن ضوابط جامع و دقیق در مبحث
انرژیهای نو
 .2تصمیم گیریها در غیاب نمایندگان
همه ذینفعان مثال :نبودن نماینده توزیع
برق در کمیسیون ماده 5
 .3تعارض منافع میان دستگاهها
 .4پیاده نشدن طرح جامع حکمروایی
شهری
 .5نبودن مدیریت یکپارچه
 .6توزیع نامناسب جغرافیایی کاربریهای
(جانمایی متمرکز خدمات مثل مراکز
پزشکی)
 .7یارانه انرژی
 .8تغییر ساختارهای اجتماعی که منجر
به افزایش مالکیت شخصی خودرو شده
است
 .9افزایش متوسط طول سفرهای شهری
( مثال در مواردی حتی اتوبوس دیگر
مطلوب نیست)
 .11تصمیم بلندمدت و پایدار برای
سازمانها به صرفه نیست (در مقابل راه
حلهای کوتاه مدت)
 .11هزینههای باالی تجهیز و نگهداری
و تعمیرات سامانه حملونقل برای
شهرداری
 .12موانع فراسازمانی در ترویج فرهنگ
عدم استفاده از خودرو (مثال دوچرخه)
 .13آب و انرژی جدای از هم نیست
 .14شهر خورشیدی کافی نیست و نیاز
به رویکرد جامع شامل منابع ،مصرف و
تولید میشود
 .15نبود فرهنگ مطالبهگری در بین
شهروندان در خصوص کیفیت بهینه
ساختمانهای ارایه شده ( مصرف بهینه
انرژی -نبود شناسنامه انرژی و کیفیت
برای ساختمانها – نبود گواهی سبز)
 .16مباحث بهینهسازی و بازیافت انرژی
و منابع مثل روزآمد مانند آب خاکستری
به خاطر تاثیر بر تعداد پروانه ها معوق نگه
داشته شده است

نهاد

شرکت توزیع برق شهرستان
اصفهان

معاونت حملونقل و ترافیک
شهرداری اصفهان

سازمان نظام مهندسی استان
اصفهان

نماینده

آقای صالحی

آقای لقایی

احمدرضا طاهری اصل
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .17عدم رعایت قوانین و مقررات ملی
ساختمان از جمله مبحث 19
 .18نبودن بستههای تشویقی برای
ساختمانهایی که بر اساس پارامترهای
بهینه ساخته شده است
 .19نبودن هماهنگی بین حکومت محلی
و ملی در زمین مدیریت و مصرف انرژی
عدم شفافیت و تعهد سازمانها در
خصوص مصرف انرژی
 .21چند مجریگری
 .21نبود سامانه آمار و اطالعات تولید و
مصرف جامع برای شهر اصفهان ( در حال
حاضر شهرداری دارد ولی سایر سازمانها
فاقد آن هستند)
 .22نبودن تعهد برای سازمانها و
نهادهایی که تولید االینده میکنند (
جریمه و موارد الزام اور)
 .23عدم امکان رصد جامع و دقیق نحوه
مصرف انرژی ( به خصوص در حوزه های
خاص و عمومی)
 .24نامشخص بودن سهم انرژیهای
تجدیدپذیر تولید شده توسط نهادها
 .25مشاغل مزاحم شهری هنوز
ساماندهی نشده اند
 .26مشاغل پرمصرف و یا آالینده در
پهنه های مناسب جانمایی نشدهاند (بار
ترافیکی  ،تامین منابع و انرژی ،تولید
االینده)
 .27زیرساختهای شهری برای دوچرخه
فراهم نیست
 .28الگوی مصرف موجود غیرپایدار و پر
مصرف است
در
 .29الگوهای مدیریت سبز
ساختمانها رعایت نمیشود
 .31مشکالت از حد شعار فراتر نمی رود
و به مرحله اجرا نمیرسد
 .31نبودن دغدغه برای اجرای شعارها و
سناریوهای بهینهسازی مصرف انرژی

نهاد

معاونت خدمات شهری
شهرداری اصفهان

ادارهکل محیط زیست استان
اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

نماینده

آقای حسینی

خانم موالیی

آقای نصراللهی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .32تخلفات فروخته میشود و این
موضوع حتی باعث سودآور شدن
تخلفهای سازمانهای نظارتی شده است
 .33عمر کوتاه ساختمانها بدلیل نبودن
ضوابط طول عمر
 .34نبود نظارت صحیح بر تخلفات
 .35نبود شوراهای راهبری بین رشتهایی
شامل همه تخصصهای الزم در حوزه
انرژی

نهاد

انجمن دیدبان شهر و حقوق
شهروندی

نماینده

آقای فروزان
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد

نماینده

 .1ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

شهره موالیی

 .2شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

احسان صالحی

 .3سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

احمدرضا طاهری اصل

 .4دانشگاه هنر اصفهان
 .5مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان
 .6شرکت شماور نقش محیط

فرشاد نصراللهی
فاطمه احمدی
حمیدرضا صفری

 .7معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

مهدی حسینی

 .8سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

افروز مهرابیان

 .9معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان

جمشید لقایی

 .11انجمن دیدبان شهر و حقوق شهروندی

روزبه فروزان

 .11معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

فریادپرهیز

 .12معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

مصطفی دهقانی
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