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 نماینده نهاد مشکالت
و محدوده شهر تناسب  میمساحت حر .1

 ندارد
 یهمجوار م یشهرها یبرخ الحاق .2

 میحر تیریمد یبرا یحل مناسبتواند راه
 باشد

 دیجد یشهرها یتیجمع ینیبشیپ .3
 محقق نشده است

 نهیمرکز شهر در زم یابیتخصص .4
 یگردشگر

و  یزیربرنامه یها براداده گاهیپا ضعف .5
  یطراح

شود )ملک  تیهدا دیبا یگذارهیسرما .6
  خانه اصفهان( -شهر

که  یقدم شدن در رابطه با اقدامات شیپ .7
 در حال رخ دادن است

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 اصفهان یشهردار
 نیاآقای حسینی

شکست خورده  یاقمار یتوسعه شهرها .8
شکل نگرفته است، بهارستان  ی)مجلس

شهر  نیاست و تنها شاه یخوابگاه
 (ابدیب یشهر تیتوانسته هو

 داریزا به صورت پاتوسعه درون دیبا .9
  میداشته باش

 ایاح یبرا نیزم نییپا متیاز ق استفاده .10
 یمیها و اماکن قدعملکرد خانه رییو تغ
در  هیرو یشدن شهر و رشد ب پراکنده .11

ما بوده  یمشکل طرح ها یرامونیپ یاراض
 اند
تر از هسته راحت هیحاش یهابافت به .12

 میده یخدمات م یمرکز

 عیصنا ،یفرهنگ راثیکل ماداره

استان  یو گردشگر یدست

 اصفهان

 فردآقای موسوی

 شیطرح جامع منطقه اصفهان پ .13
نشده  دهیداشت که در عمل د ییفرض ها

شده  لیو توسعه منفصل به متصل تبد

 .است
 دیبا اصفهان با کییموزا یشهرها .14

اصفهان  لشوند که مشکل آن ها شک دهید
 خواهد بود

استان  یسازمان نظام مهندس

 اصفهان
 زادهآقای صنیع

انجام شده است  یامطالعات گسترده .15
  دهینرس یاما هنوز به مدل خاص

 صیشهر اصفهان تشخ یهاتیاولو .16
 یگردشگر یهاتیداده شود خصوصا اولو

 عیصنا ،یفرهنگ راثیکل ماداره

استان  یو گردشگر یدست

 اصفهان

 آقای درخشان
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 نماینده نهاد مشکالت
 یفرهنگ -یخیتار یشهر اصفهان .17

 تیاولو یبه بحث گردشگر دیاست که با

 .داده شود
متناسب با پراکنش آثار  ییفضا لفاف .18
 ستین یخیتار
از حد در  شیفهان بصا میبحث حر در .19

 حال فشرده شدن است

نشده بلکه نرخ رشد  یمرکز شهر خال .20
شاخص  دیآن کم شده است و با تیجمع

 شود دهیسنج یتراکم ساختمان
 هیدر ته یاقتصاد یساختارها تیاهم .21

)حرکت  یتوسعه شهر یهابرنامه
 یفضا به جا دیها به سمت تول یشهردار

 مصرف فضا(
فروش تراکم  گرید طیشرا رییتغ با .22

ها به سمت یو شهردار دهدیجواب نم

 .رفته اند داریپا یدرآمدها
شدن در  یابه سمت چند هسته شهر .23

 نیدرون و برون حرکت کرده است و ا
 ابدیتداوم  دیبا انیجر
است که  یتنها نقطه عطف بهارستان .24

 فایا یاصفهان نقش مناسب یتواند برا یم
 کند اما بحث اشتغال در آن معضل است

و توافق  یکاربر رییبا امکان تغ یاراض .25

 .زا استبا مالک مشکل
بر  یریپذ تیجمع تینفر ظرف 90000.26

 اساس توافق با پادگان اضافه شده است
 یکاربر رییباعث شده تا تغ 101 ماده .27

 ابدینظم  یاراض
 ندارد هیتوج میمساحت حر شیافزا .28
 یادیز زهیمناطق انگ یهایشهردار .29

 .ندارند میحفظ حر یبرا
 شیپ یتیریمد یساختارها اصالح .30

 شرط توسعه است.

 آقای ابراهیمی نور امیدانشگاه پ

تر بوده مشخص دیبا میطرح جامع حر .31
 شود هیبرنامه جامع ته انیو در جر

 یرابطه با مرکز شهر و تک مرکز در .32
با توجه به مالحظات  دیبا یند مرکزچو 

 .شود دهید یاجتماع-یاقتصاد

 دانشآقای خسروی  شرکت مشاور شارستان
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 نماینده نهاد مشکالت
نسبتا محقر است  یخوابگاه بهارستان .33

 یاصفهان محسوب نم یبرا یاکه هسته
 شود
ها و مصوبات از تعهد به طرح عدم .34

  یلیتفص یهاجمله طرح
مرکز شهر در قالب  تیجمع افت .35

 شود دهیمشاغلب و ساکن د
ها اما اکثر آن میدار یادیز یهاطرح .36

شده  یتوجه یها باند و به آنشده یمنقض
 است

سنتر  یتیهمچون س ییهایفرافکن .37
 ستیمناسب ن

  یحس تعلق در بخش مرکز فقدان .38
اما با  یاخدمات جلفا محله اسیمق .39

 .مراجعه از کل شهر است
در  یختگی: لجام گسییفضا توسعه .40

 یااطراف اصفهان توسعه ییتوسعه فضا
و  ستیبر برنامه ن ینامتوازن است و مبتن

 است( یباشد )واحد آنتروپ یآشفته م
داشته  دینگر باکالن و جامع تیریمد .41
 عادالنه یریگمیبا تصم مراهه میباش
به صورت  دیمسکن با یهایژگیو .42

 شود دهیمتنوع د
حمل و نقل باعث  یهاوهیش تنوع .43

 شهر شده است نیشاه تیموفق
حوزه سبز در شرق ناموفق  تیریمد .44

 بوده
ساخت  یریشکل گ یمبنا یسوداگر .45

 و ساز متراکم بوده
تواند مراکز  یم ادهیبه حرکت پ توجه .46

 .را شکل دهد یخدمات
ش جهان توسعه در قطعات قطرح ن در .47

صورت  افتهیتوسعه  یهاحدفاصل لکه
  ت.گرفته اس

دقت شود. در  دیبا سمیگسترش تور به .48
به  یتربا نگاه محتاطانه یسطح جهان

 شود. یتوجه م سمیتور

 یهادر طرح هیفقدان وحدت رو .49
 توانست موثر باشد یم یلیتفص

 نریمان پیراسته شرکت مشاور باوند



 از دیدگاه حاضران فهرست مشکالت
ی توسعه شهر

ش جلسه موضوعی الگو
گزار

 
 

 

7 

 نماینده نهاد مشکالت
 شیمرکز شهر پاال یباوند برا شنهادیپ .50

نخبه و مناسب  تیو جذب جمع یعملکرد
 مرکز شهر بود یبرا
جلفا خرد و مداخالت مرکز  اسیمق .51

 لیدل نیگسترده بود که به هم اریشهر بس
 ناموفق شد

متفاوت  دیبا یضوابط مناطق مرکز .52
 باشد
 یشهرها انیم یفرهنگ تشابهات .53
 قوم هستند کیکه از  دیجد
 یخاص برا یعملکرد فرهنگ شعاع .54

در نظر شعاع  دیهر منطقه و شهر با
هر منطقه و  یخاص برا یعملکرد فرهنگ

 میدر نظر گرفت. محدوده و حر دیشهر با
در نظر  دیخاص با یهازون یبرا یفرهنگ
 گرفت

 باید به مناطق تاریخی سوبسید داد. .55
که ساکنان آن به افراد سالمند  یمناطق .56

 .افتیشده توسعه نخواهد  لیناتوان تبد
به صورت  دیبا یخیمرکز و تار منطق .57

 شود. دهیخاص د

 یو شوراها یدفتر امور شهر

 اصفهان یاستاندار
 یلطف آقای

هکتار بافت  700توسعه درون زا  .58
 میدار یخیفرسوده تار

 یزدانگیو ر یریمعضل نفوذپذ با .59
 میمواجه هست

 یخیگذر زمان در بافت تار قتیحق با .60
عمال  یریهمراه با نفوذپذ میمواجه هست

 تیفاقد امن گریبافت را مستهلک کرده و د
  کنند یمهاجرت م یاست و مردم بوم

 یهانه چندان دور بافت یاندهیآ در .61
 یهابه عنوان بافت ندهیدر آ یشرق هیحاش

 .فرسوده اضافه خواهند شد
 یهااز بافت تیو حما ایاح قانون .62

و مسکن به  یشهردار انیفرسوده )متول
 کنند( یقانون استفاده نم نیاز ا یدرست

شود  دهید دیبا تیاسناد مالک صدور .63
از جملع موانع توسعه  نچرا که فقدان آ

 است.

اصفهان )سازمان  یشهردار

 (یو بهساز ینوساز
 خانم بهرامی
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 نماینده نهاد مشکالت
 یمرحله شناخت به طور کامل ط دیبا .64

 لیشود تا بتوان بر اساس آن به تحل
 پرداخت.

 ینورائ ونیهما دانشگاه هنر اصفهان

 یکیتراف ثمباح دیتوسعه با یالگودر  .65
 شود دهیهم د

 یکاربر عیزوالگو ت نیب یهاهنگ عدم .66
  حمل و نقل یهااستیو س
و توسعه آن  یحمل و نقل همگان مد .67

در شمال رودخانه از عوامل گسترش شهر 

 .در حوزه شمال است
 تیشهر شاهد جمع یمرکز هسته .68

 روز است یشاغل در ط
و  ستین یاشهر تک هسته اصفهان .69

مطالبات جامع حمل و نقل چند  یبه اتکا
 است یهسته ا

در  یخدمات یتمرکز فضاها عمده .70
در شمال  تیمرکز و جنوب شهر و جمع

 شهر است
 قیها از طریبه کاربر یدسترس .71

 و تناسب نقش ..... یساختار سلسله مراتب

اصفهان )سازمان  یشهردار

 (یباسازیز
 آقای قنادنیا

 یتیحما دگاهیرشد شهرها بر اساس د .72

 .صورت گرفته است
عامل  نیها دومیشهردار ییخودکفا .73

 .است داریعدول از توسعه پا یبرا
 دهیرسان نجایکه شهرها را به ا آنچه .74

و ثابت در دولت ها  تیاست فقدان عقالن
 است

جامعه  ازها اقتدار خود را یشهردار .75
کسب درآمد  یو برا رندیگ ینم یمحل

 یم یفیو ک یموارد کم ینیگزیاقدام به جا
 کنند
توسعه خود را در رشد و بزرگ  اصفهان .76

 .ندیبیدر فضا م شتریشدن و مداخله ب
به  میطرح جامع بر عملکرد حر دیتاک .77

مثابه حوضچه آرامش شهر در تضاد با روند 
 یها تیسکونت و فعال ییروپراکنده

 .در هاله کالنشهر است ندهیمزاحم و آال
 یرگذاریتاث یتناسب حوزه  عدم .78

 یکالنشهر و حوزه( یتعامل طی)مح

استان  یکل راه و شهرسازاداره

 اصفهان
 علی هنردان
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 نماینده نهاد مشکالت
طرح  دی( با توجه به تاکمیآن)حر یتیریمد

 قیاز طر کپارچهی تیریبر مد میمصوب حر
 خرد یواحد ها یهماهنگ

ساز  تیو هو یخیعناصر تار نیمهمتر .79
اصفهان در مرکز شهر قرار دارد که مواجه 

بوده  تیسکونت و فعال یفیو ک یبا افت کم
 جیمحدوده به ه نیها در ایو هدف گذار

 یژگیدر تضاد با و نیوجه محقق نشده و ا
فعال به عملکرد  یخیمرکز شهر تار یها
شرط الزم  شیبه مثابه پ ،یگردشگر ژهیو

نقش اصفهان به  یبرجسته ساز یبرا
در  یمقصد عمده گردشگر کیمثابه 

 .است ،یجهان اسیمق
شهر بر  ییحال حاضر لفاف فضا در .80

و  یلیطرح تفص یهاینیب شیخالف پ
 یدر قطعات ییعمدتا بر اساس پراکنده رو

واجد شروط مساحت و عرض معبر الزم 

 .رندیگیشکل م
شهر در تداوم  یاتک هسته ساختار .81

 یعتیطب یمجموعه شهر یساختار شعاع
اشباع هسته  جهیتمرکز افزا داشته که در نت

نشده  یزیربرنامه یشهر، فرافکن یمرکز
 است. انیدر جر یعناصر عمده شهر
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 نماینده نهاد
 یلطف یمحمد مهد اصفهان یاستاندار یو شوراها یدفتر امور شهر .1

 علی هنردان استان اصفهان یکل راه و شهرسازاداره .2

 علیرضا حیدری سازمان ثبت اسناد و امالک استان اصفهان .3

 علی درخشان استان اصفهان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل ماداره .4

 زادهعباس صنیع استان اصفهان یسازمان نظام مهندس .5

 نریمان پیراسته شرکت مشاور باوند .6

 امیرمحمد اخوان شرکت مشاور شارستان .7

 همایون نورائی دانشگاه هنر اصفهان .8

 مهدی ابراهیمی نور امیدانشگاه پ .9

 نیاحسینیاحمد  اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .10

 مائده پسندی اصفهان یشهردار یو معمار یاداره ضوابط شهرساز .11

 فریاد پرهیز اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .12

 بندهمسعود حاج اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .13

 فریبا بهرامی (یو بهساز یاصفهان )سازمان نوساز یشهردار .14

 حمید قنادنیا (یباسازیاصفهان )سازمان ز یشهردار .15

 علیرضا ستوده اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .16

 جواد کرباسی اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .17

 فردموسویسهیل  استان اصفهان یو گردشگر یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیکل ماداره .18

 دانش یخسرو دیام شرکت مشاور شارستان .19

 


