1

گزارش جلسه موضوعی هوا
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گزارش جلسه موضوعی هوا
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گزارش جلسه موضوعی هوا

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1چرخه جابه جایی خودروها و عدم
توسعه یافتگی زیرساخت ها نسبت به
جمعیت
 .2طراحی شهری نامتناسب با اقلیم و کور
شدن مسیرهای کریدور هوا
 .3تراکم فروشی و افزایش بیضابطه
ارتفاع ساختمانها
 .4نبودن زیرساخت مناسب برای دریافت
اطالعات اقلیمی
 .5مشکل ذرات معلق در هوا بیش از حد
مجاز به خصوص در فصول سرد سال
 .6غلظت ذرات سرطانزا چند برابر
استاندارد در تمام نقاط شهر
 .7سهم باالی خودروها و صنعت در
آلودگی هوا
 .8سهم باالی سوخت گاز در آلودگی هوا
 .9ادراک ذهنی و عینی متفاوت
(سودجویی و رفاه طلبی در نتیجه خواسته
های فردی)
 .10توسعه شهرکهای صنعتی در مجاور
شهر
 .11درآمدزایی از طریق فروش زمین و
تولید بیشتر درآالیندهها
 .12وجود ریزگردها درشرق ناشی از
کارخانه های غیر فلزی (آجر پزی و گچ)
 .13عدم تناسب کشت موجود با الگوی
کشت سنتی
 .14حدودی و تقریبی بودن آمار و ارقام
محدودی و تقریبی بودن آمار و ارقام
مساحتها و تولیدات
 .15وجود صنایع مزاحم شهری و حل
نشدن این مسئله تا کنون
 .16پراکنش غیراصولی برخی فعالیتهای
صنعتی در پیرامون شهر از جملع کوره
های آجر پزی
 .17کریدورهای مناسب هوا مورد مالحظه
قرار نگرفتهاند
 .18عدم کفایت زیرساختهای حمل و
نقل پاک و ناقص بودن سیستم

نهاد

نماینده

دانشگاه اصفهان

آقای غفارپسند

دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای سلیمانی

سازمان جهاد کشاورزی استان
اصفهان

ادارهکل محیط زیست استان
اصفهان

آقای زمانی

آقای قهرمانی
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گزارش جلسه موضوعی هوا

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .19اضافه شدن جمعیت و بارگذاریهای
نامطلوب ناشی از آن
 .20لزوم جانمایی شهرکهای تخصصی
و کامل نبودن آن از جمله شهرک سالمت
که جانمایی شده
 .21حفظ جریان دائمی رودخانه زاینده رود
 .22زیرساختهای انرژی پاک و عدم
استفاده صحیح از آن
 .23ممنوعیت استقرار صنایع آالینده در
شعاع  50کیلومتری و استثناگذاری برای
آن
 .24تعداد زیاد خودروها و عدم نظارت بر
آن
 .25توجه به قوانین باالدستی در بارگزاری
جمعیتی
 .26خشک شدن احتمالی تاالب گاوخونی
و تولید ریزگرد
 .27خشک شدن بستر رودخانه زاینده رود
و احتمال انتشار ریزگردهای آالینده از
بستر رودخانه
 .28تشعشع و تابش شدید انرژی از بستر
خشک زاینده رود
 .29توجه صرف به زیبایی شهر و عدم
توجه به پاالیش محوری
 .30تغییر منابع انرژی از فسیلی به
خورشیدی
 .31توجه به پراکنش صنایع در پیرامون
شهرها
 .32عبور و مرور خودروهای غیرمجاز
مانند اتوبوسهای فرسوده در سطح شهر
 .33لزوم حرکت صنایع از سوخت فسیلی
به خورشیدی و انرژیهای پتک
 .34عدم رعایت طراحی مسیرهای مناسب
برای حمل و نقل پاک مانند مسیرهای
دوچرخه
 .35آب و هوا به عنوان 5امین عامل در
بروز بیماریهای واگیردار و این روند از
رتبه  15به رتبه  5رسیده و در حال افزایش

رتبه است.

نهاد

نماینده

کمیسیون اجتماعی و محیط
زیست شورای اسالمی شهر

آقای کوشافر

اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی استان
اصفهان

آقای عبداهللنژاد
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گزارش جلسه موضوعی هوا

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

800 .36مورد مرگ در شهر به دلیل2.5
P.M

 .37ارتباط معنادار بین مرگ و میر و
امراض شهری با آلودگی هوا
 .38مشکل اصلی تعداد خودروها و حرکت
 850هزار خودرو در شهر
 .39طراحی نامناسب شهری
 .40کمبود توسعه در حمل و نقل عمومی
 .41کمبود ایستگاههای پایش و عدم
ارتباط آنها با یکدیگر
 .42نبود ایستگاههای پایش متحرک
 .43نامناسب بودن روشهای ارزیابی
زیست محیطی
 .44مشکل مهاجرت پذیری و
تمرکزگرایی در شهر اصفهان
 .45خیابان شمس آبادی و آمادگاه در
مرکز شهر به عنوان مراکز درمان (تجمع
مراکز پزشکی و در داخل شهر و نبود
پارکینگ مناسب)
 .46انتقال مراکز و کانونهای پزشکی به
پیرامون شهر
 .47تمرکزگرایی دانش ،ورزش ،تفریح و
مراکز فرهنگی در شهر اصفهان و بافت
های میانی شهر
 .48افزایش سهم ترافیک شهری در
نتیجه تمرکزگرایی
 .49جانمایی غیرمناسب صنایع آلوده در
اصفهان با توجه به جهت جریانات هوایی
غالب (از شمال به جنوب :پاالیشگاه
اصفهان و  ، ...از غرب به شرق:صنایع
ذوب آ؛هن ،فوالد مبارکه و )...
 .50عدم تطابق سازههای شهری به
انضمام خانههای مسکونی با اقلیم شهری
(با تمرکز مصالح و پالن بنا)
 .51نیاز اضطراری به پارکینگ رایگان و
حمل و نقل عمومی رایگان (جهت
ممانعت از تردد خودروهای شخصی)
 .52آلودگی هوا از کانال های مختلفی
دنبال شده اما در اجرا به مشکل برخورده

است.

شرکت سهامی آب منطقهای
اصفهان (امور منابع آب

آقای هوایی

اصفهان)

بنیاد تاریخ ،فرهنگ و تمدن آریا

ادارهکل حفاظت محیط زیست
استان اصفهان

آقای قهرایی

آقای صادقیان
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گزارش جلسه موضوعی هوا

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .53مثلث اجرای به درستی اجرا نشده
است (برنامه ،اعتبارات و زیرساخت ها،
رویکرد مدیر اجرایی)
 .54با عوض شدن مدیران دستگاههای
اجرایی برنامه ها متوقف شده و یا روند آن

ها عوض می شود.
 .55اولین برنامه پاالیش آلودگی هوا در
سال  1379و با توجه به ناقص بودن اجرا
و عدم گرایش مدیران برنامه بدرستی اجرا

نشده.
 .56آگاه سازی و ارتقا فرهنگ زیست
محیطی باالخص برای مدیران دستگاه
های اجرایی
 .57منابع ثابت و متحرک پایش هوا کم
است
 .58وضعیت توپوگرافی و جغرافیایی شهر
منطقه اصفهان (نواحی با  %20هوای آرام
برای توسعه مناسب نیست)
 .59چسبیدگی و مجاورت شهرها و
تاثیرات متقابل شهرها با یکدیگر
 .60نبود زیرساخت و کمبود اعتبارات در
زمینه های کاهش آالیندگی محیط زیست
 .61غفلت از داالنهای هوایی و
کریدورهای هوا و بلند مرتبه سازی
 .62شهرک امیرکبیر به عنوان کانون
آالینده و لزوم جابجایی آن به نواحی
دوردست
 .63توجه صرف به رویکرد انتفاعی و ایجاد
اررزش افزوده
 .64باال بودن میزان موتور سیکلتها و
خودروهای فرسوده
 .65بیش از  %80خودروهای سنگین
فرسوده هستند
 .66عدم توجه به میزان خودروهای
ورودی به شهر و کشش ناپذیری معابر
 .67ناموفق بودن طرح های ترافیک بدون
اثربخشی مناسب
 .68پدیده بیابانزایی و افزایش ریزگردها
 .69کاشت گونههای گیاهی سازگار با
محیط

فرمانداری شهرستان اصفهان

خانم نوربهشت
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گزارش جلسه موضوعی هوا

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .70استفاده از خاک رس بنتونیت برای
تثبیت خاک و مالچ پاشی
 .71انتقال پساب به کانونهای بحرانی در
شرق اصفهان
 .72وجود کورههای آجرپزی
 .73افزایش مصرف آب در شاهین شهر و
مناطق مهاجرپذیر ناشی از استقرار سیل
زدگان
 .74مهاجرپذیری و مهاجرتهای فصلی و
افزایش ترافیک شهری
 .75خودروهای فرسوده و تعداد زیاد
اتومبیل
 .76پراکنش صنایع و عدم توجه به
مهندسی ارزشی و غفلت از برخی
شاخصهای مهم زیست محیطی در
برآورد هزینه
 .77هزینههای پنهان در تولیدات صنعتی
که از جیب شهروندان و مردم یک زیست
بوم تامین می شود
 .78تفاوت در مصالح ساختمانی قدیم و
جدید و استفاده از مصالح ثابت بدون بوجه
به ماهیت اقلیم
 .79عدم رعایت مسائل سازهای و عایق
بندی ساختمانها
 .80مخاطرات طبیعی (سیل،ریزگرد و)...
موجب مهاجرپذیری شهر شده است
 .81آرام سازی فعالیتها و کاهش میزان
سفرها
 .82ضعیف بودن زیرساختهای اطالعاتی
و کمبود پژوهش های کاربردی
 .83ابزارها و دانش نرم افزاری ضعیف
 .84عدم دخالت و مشارکت مردم در برنامه
های توسعه
 .85تغییر در منابع محیطی و ضعف
اکوسیستم یا روند رو به اضمحالل
 .86پر شدن ظرفیت اکولوژیک شهر
 .87عدم مشارکت و همکاری ارگانهای
مختلف در اجرای پروژه اعم از پژوهشی یا
اجرایی

نهاد

شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان

معاونت خدمات شهری
شهرداری اصفهان

معاونت خدمات شهری
شهرداری اصفهان

نماینده

آقای راستقلم

آقای شوشتری

خانم کاظمزاده
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گزارش جلسه موضوعی هوا

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .88نبود ضمانت اجرایی برای انجام پروژه
ها
 .89توسعه صنایع و تثبیت آنها در
وضعیت فعلی و جلوگیری از توسعه و
ازدیاد فعالیت های صنعتی
 .90پراکنش صنایع و جابجایی به نواحی
مجاور بدون تغییر در زیرساختها و رعایت
ضوابط حاکم بر فعالیت
 .91ضوابط استقرار فعالیتهای تجاری که
با طرحهای پیشنهادی از جمله طرح
تفصیلی انطباق ندارد
 .92ازدیاد فعالیتها بدون توجه به ضوابط
شهری و رعایت ترافیک
 .93مشارکت تمامی ارگانها و نهادها در
اجرای برنامه ها
 .94مکانیابی و امکان سنجی برای فعالیت
ها در طرح آتی و رعایت تمامی ضوابط
 .95پراکنش و تناسب فضای سبز با
گیاهان خود پاالینده و پوششهای موثر
در کاهش آلودگی هوا
 .96عدم توجه به اتومیبلهای بومی و غیر
بومی و ورودی و خروجی شهر
 .97غیراستاندارد بودن خودروهای خاص
و نبود سنجش صحیح از میزان آلودگی آن
ها
 .98لزوم توجه به پیشنهادات در جلسه
تبیین مشکل
 .99برنامههای فرادست و پیوستهای
زیست محیطی و سلسله مراتب پروژهها
که در تمامی آن ها موارد محیط زیست

نهاد

نماینده

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

خانم کبریاییزاده

اصفهان

است.
 .100فروش منابع زیست محیطی و
مالیات بستن صرف
 .101غیرواقعی بودن قیمتها و
ارزشهای منابع زیستی و در نتیجه نگاه
غیر تجاری و نبود قیمت مناسب برای
منابع محیط زیست
 .102اقدامات غیرتخصصی سازمانها
 .103شنیده شدن صدای سازمانهای
دانش بنیان حدید

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان اصفهان

آقای مومنی
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گزارش جلسه موضوعی هوا

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .104توجه به الگوی کاشت و اثر مثبت
آن بر کنترل آلودگی هوا
 .105تغییر در نگاه حاکم بر توسعه :نگاه
عمرانی است
 .106تغییر بی رویه کاربریها از باغ و
کشاورزی به تجاری
 .107اعمال ضابطه که قادر به تبدیل
کاربریةهای ارزشمند به سایر فعالیت ها
 .108ضوابط تفکیک رعایت شود
 .109توجه به حمل و نقل عمومی و
فرهنگ سازی و نهادینه کردن آن
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گزارش جلسه موضوعی هوا

فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد

نماینده

 .1فرمانداری شهرستان اصفهان

راحیل نوربهشت

 .2ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

محمود قهرمانی

 .3ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان

زینب قزاقی

 .4شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهدی راستقلم

 .5سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

رحمتاهلل زمانی

 .6دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان

علی عبداهللنژاد

 .7دانشگاه صنعتی اصفهان
 .8معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان
 .9اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان
 .10خانه کشاورز استان اصفهان
 .11بنیاد تاریخ ،فرهنگ و تمدن آریا
 .12دانشگاه صنعتی اصفهان
 .13دانشگاه اصفهان

نسیبه امینی
صالحالدین شوشتری
مازیار مومنی
محمدحسین حسینینیا
علی قهرائی
محسن سلیمانی
امید غفارپسند

 .14شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .15شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .16شرکت مشاور نقش محیط

مهدیه قائممقامی

 .17معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمد ظهرابی

 .18معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

مصطفی دهقانی

 .19اصحاب رسانه (خبرگزاری ایمنا)

راضیه کشاورز

 .20معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان

الهام کاظمزاده

 .21معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

سونا کبریاییزاده

 .22مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان

احسان مالکی پور

 .23شرکت مشاور نقش محیط

مجید نمینی

 .24اصحاب رسانه (خبرنگار اصفهان زیبا)

لیال میثمی

 .25کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان

محمدکوشافر

 .26شرکت سهامی آب منطقهای اصفهان (امور منابع آب اصفهان)

بهنام هوایی

 .27ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

بابک صادقیان

11

