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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1تعارض با سایر بخشها در حفاظت
خاک (شهرداری ،مسکن و شهرسازی،
بنیاد مسکن و)...
 .2توسعه شهر بر روی مناسبترین
خاکهای حاصلخیز
 .3رشد شهر مشکل اساسی برای عدم
تامین امنیت غذایی
 .4توسعه در ناژوان و نصرآباد که غنیترین
آبرفتهای زاینده رود است
 .5ایجاد شهرهای جدید بر روی خاکهای
مرغوب و رها کردن اراضی نامرغوب و
غیرحاصلخیز برای شهر
 .6تصمیمگیری افراد خاص و ذینفعان
برخوردار از رانت برای مکانیابی شهرهای
جدید
 .7الحاق روستاهای حاشیه شهر به شهر
و ایجاد زیرساخت و تاسیسات در حدفاصل
آنها با فروش زمین و کسب درآمد برای
شهرداریها
 .8تداخل مسئولیتها و عدم نظارتهای
قانونی در حواشی شهر (عدم نظارت جهاد
کشاورزی و شهرداری)
 .9سهل انگاری شهرداریها در اعمال
مواد قانونی و کسب منافع از طریق فروش
اراضی کشاورزی
 .10توسعه بر روی خاکهای مناسب که
حتی در سال ممکن است تا سه بار زیر

نهاد

سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان

نماینده

آقای زمانی

کشت برود.
 .11نظام خرده مالکی و نبود قوانین
صنایت و حراست از اراضی یکپارچه
 .12کشاورزی معیشتی و عدم تحول به
سوی کشاورزی اقتصادی و رقابتی و
صنعتی (تولید انبوه)
 .13اصرار بر فروش اراضی مرغوب به
دلیل نیاز اقتصادی دستگاههای ذیربط
 .14باال بودن میزان هزینه نگهداری
باغات در داخل شهر (منطقه ناژوان)
 .15عدم امکان حصارکشی پیرامون باغات
داخل شهر و ضرر و زیان مالکین
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .16کمتر بودن نقل و انتقال و جا به جایی
فعالیت های آالینده
 .17نادیده انگاشتن فضای سبز در مباحث
کشاورزی
 .18عدم تلفیق نگاه باغداری و کشاورزی
شهری با فضای سبز و پوششهای سبز
 .19روند رو به کاهش عرصههای سبز در
شهر
 .20مشکل اساسی کشاورزی برای داخل
شهر کمتر اما برای حواشی و پیرامون شهر

بیشتر است.
 .21بنیاد تمدنی و هویت فرهنگی شهر در
حاشیه رودخانه قرار داشته و جاذبه زیاد

ایجاد کرده است.
 .22مرکزیت و موقعیت جغرافیایی شهر
اصفهان که موجب بارگذاریهای صنعتی
و بیش از ظرفیت شده
 .23بخشی از مشکالت در خصوص
مهاجرت پذیری است
 .24تولیدات در حد ملی و مصرف
زیرساخت ها محلی است بخصوص در
بخش آب
 .25حساسیت زیرساختهای جدید مانند
مترو در نتیجه پیامدهای نامطلوب محیطی
(فرونشست اراضی)
 .26عدم همخوانی حساسیتهای محیطی
با رشد و تکنولوژی شهری
 .27وجود دامداریهای صنعتی و بزرگ در
فاصله کم (10هزار راس دام سنگین)
 .28تراکم فروشی و درآمدهای ناپایدار که

دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای صفری

به ضرر کشاورزی و شهر تمام شده است.
 .29ضرورت حفظ باغات بنا به دالیل
زیست محیطی و طرح و منظر و سیمای
شهر
 .30تخریب باغات مانند منطقه ناژوان
 .31سهم خواهی سازمانها و ایجاد تنش
بین بخشها
 .32ایجاد رانتها و تامین زیرساختهای
ارزان در کانونهای باغات
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .33وجود فعالیتهای غیرمجاز و پنهان
(زیرزمینی) در سطح اراضی کشاورزی
 .34ارزان بودن بخش آب و جذابیت در
توسعه کشاورزی
 .35ارائه سوبسید از نهادهای طبیعی و
مصرف محیط زیست آب و خاک در زمین
 .36عدم رسیدگی سریع به تخلفات و
ضعف قوانین دادرسی
 .37ضعف در عدم مشارکت سمنها و
مردم
 .38نبود ضوابط و معیارهای ساخت و ساز
و تهیه چک لیست برای معیارهای
زیرساختی از قبیل آب و ...
 .39عدم توجه به عالقمندی و هویت
فرهنگی شهروندان به فعالیت کشاورزی
به منظور جلوگیری از تخریب باغات
 .40عدم توجه به مسائل شهرسازی و
توسعه کشاورزی به صورت همزمان در
محیط های شهری
 .41نبود دیدگاه مناسب شهرسازی به
فعالیت کشاورزی و اقسام فعالیت های
قابل استقرار در شهر
 .42کمبود زیرساختها و تجهیزات
شهری
 .43محدودیت در آزادسازی حریم مادیها
و انهار
 .44کم بودن سهم ذخیره زمین برای
خدمات عمومی در سطح محالت منطقه
 .45گره خوردن  .درهم پیچیدگی مسائل
کشاورزی با سایر بخشها و حوزهها که

نیازمند تحلیل شبکهای است.
 .46هدررفت آب در بخش کشاورزی
 .47حمایت های ناکافی از بیمه و پرداخت
خسارت به کشاورزان
 .48عدم رعایت الگوی کشت و کشت
محصوالت نامناسب با اقلیم
 .49جانمایی فعالیتهای کشاورزی و
مجاورت آن با صنایع آالینده

نهاد

معاونت خدمات شهری
شهرداری اصفهان

نماینده

آقای شوشتری

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

خانم کبریاییزاده

اصفهان

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری
اصفهان

خانم یوسفی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .50مصرف بی رویه سموم که آلودگی آب
و خاک را در پی داشته و در نهایت واژه
زنجیره غذایی می شود.
 .51پسابهای طالسازان و آلودگی آب و
خاک
 .52موزاییک سازان و اشتغال اراضی
کشاورزی (خیابان امام خمینی منطقه  2و
)11
 .53پزشکان خیابان آمادگاه
 .54کشاورزی در شمال غرب شهر

بیشترین مصرف آب را دارد.
 .55مشکالت سازمان جهاد کشاوزی
برای شهر در مخالفت از مکانیابی استقرار
فعالیتهای دارای مشکل و معضل برای
شهر
 .56نگهداری حریم برای شهرداری در
صورتی که درآمدی برای شهر ندارد
 .57کشتار غیربهداشتی در داخل شهر
 .58تفکیک کشاورزی شهر از حوزه
اصفهان غیر ممکن است
 .59اثرگذاری فعالیت کشاورزی در سایر
مناطق و شهرهای پیرامون بر شهر
اصفهان
 .60تاثیر نامطلوب مصرف سموم
کشاورزی بر منابع آب زیرزمینی و
حساسیت آبفا در خصوص تصفیه آن
 .61خارج از مدار شدن برخی از چاه های
شرب در نتیجه مشکالت منجر به
کشاورزی
 .62تبدیل زمین های کشاورزی به باغ
ویالها و افزایش تقاضاهاب آب شرب
 .63مغفول ماندن بخشی از روش مکانیزه
آبیاری و افزایش سطح زیر کشت
 .64افزایش بی رویه سطح زیر کشت در
نتیجه افزایش راندمان و اصالح روش
های آبیاری
 .65افزایش راندمان عمدتا به تولید بیشتر
و عملکرد باالتر منجر می شود و نه به
صرفه جویی آب و زمین

نهاد

نماینده

سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فراوردههای کشاورزی

آقای قاضیعسگر

شهرداری اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان

آقای راستقلم
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .66ضرورت حفظ کاربری کشاورزی
 .67استقرار برخی فعالیتهای خدماتی در
اراضی کشاورزی
 .68رعایت استانداردهای ثانویه برای
استفاده مجدد از پسابهای کشاورزی
 .69کودهای حیوانی و مشکالت ناشی از
استفاده آن در فضای سبز و اراضی
کشاورزی
 .70مالکیت فضای سبز و اراضی
خصوصی و تفاهم نامه با شهرداری
 .71نبود نقشه مالکیت در اسناد شهرداری
و از میان رفتن عرصههای سبز
 .72عدم توجه به مباحث آمایش سرزمین
و راهبردهای آن
 .73توجه کافی به مواد قانونی و معیارهای
محیط زیست
 .74از میان بردن اراضی فضای سبز به
دلیل کمبود آب
 .75مجاورت شهرکهای صنعتی به
اراضی کشاورزی و گسترش بیرویه و
خراج از ضابطه فعالیتها صنعتی در حاشیه
شهرکهای صنعتی
 .76تهدید قانونی و مرزبندی دقیق
شهرک های صنعتی
 .77تامین زیرساختهای توسعه برای
کارگاههای صنعتی غیرمجاز در حاشیه
شهرکهای صنعتی و تخریب اراضی
کشاورزی
 .78عدم توجه به آییننامهها و ضوابط
مندرج در مکانیابی استقرار صنایع

نهاد

ادارهکل محیط زیست استان
اصفهان

نماینده

آقای قهرمانی

8

گزارش جلسه موضوعی کشاورزی

فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد

نماینده

 .1شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهدی راستقلم

 .2سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

رحمتاهلل زمانی

 .3معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان
 .4سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان
 .5دانشگاه صنعتی اصفهان

صالحالدین شوشتری
سلمان قاضیعسگر
حمیدرضا صفری

 .6اصحاب رسانه (خبرگزاری ایمنا)

راضیه کشاورز

 .7معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان (اداره مطالعات و برنامهریزی

مصطفی دهقانی

شهری)
 .8معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان (رصدخانه

الهام یوسفی

شهری)
 .9معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

سونا کبریاییزاده

 .10مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان

احسان مالکیپور

 .11شرکت مشاور نقش محیط

رضا آرتیدار

 .12شرکت مشاور نقش محیط

مجید نمینی

 .13ادارهکل محیط زیست استان اصفهان
 .14معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

محمود قهرمانی
امیرحسین کیخسروی
کیانی

 .15شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .16شرکت مشاور نقش محیط

مهدیه قائممقامی

 .17معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمد ظهرابی
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