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گزارش جلسه موضوعی الگوی توسعه شهر

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1مساحت حریم و محدوده شهر تناسب
ندارد
 .2الحاق برخی شهرهای همجوار می
تواند راهحل مناسبی برای مدیریت حریم
باشد
 .3پیشبینی جمعیتی شهرهای جدید
محقق نشده است
 .4تخصصیابی مرکز شهر در زمینه
گردشگری
 .5ضعف پایگاه دادهها برای برنامهریزی و
طراحی
 .6سرمایهگذاری باید هدایت شود (ملک
شهر -خانه اصفهان)
 .7پیش قدم شدن در رابطه با اقداماتی که
در حال رخ دادن است
 .8توسعه شهرهای اقماری شکست خورده
(مجلسی شکل نگرفته است ،بهارستان
خوابگاهی است و تنها شاهین شهر
توانسته هویت شهری بیابد)
 .9باید توسعه درونزا به صورت پایدار
داشته باشیم
 .10استفاده از قیمت پایین زمین برای احیا
و تغییر عملکرد خانهها و اماکن قدیمی
 .11پراکنده شدن شهر و رشد بی رویه در
اراضی پیرامونی مشکل طرح های ما بوده
اند
 .12به بافتهای حاشیه راحتتر از هسته
مرکزی خدمات می دهیم
 .13طرح جامع منطقه اصفهان پیش
فرض هایی داشت که در عمل دیده نشده
و توسعه منفصل به متصل تبدیل شده

است.
 .14شهرهای موزاییک با اصفهان باید
دیده شوند که مشکل آن ها شکل اصفهان
خواهد بود
 .15مطالعات گستردهای انجام شده است
اما هنوز به مدل خاصی نرسیده
 .16اولویتهای شهر اصفهان تشخیص
داده شود خصوصا اولویتهای گردشگری

نهاد

معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری اصفهان

نماینده

آقای حسینینیا

ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان

آقای موسویفرد

اصفهان

سازمان نظام مهندسی استان
اصفهان

آقای صنیعزاده

ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان

آقای درخشان

اصفهان
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .17اصفهان شهری تاریخی -فرهنگی
است که باید به بحث گردشگری اولویت

داده شود.
 .18لفاف فضایی متناسب با پراکنش آثار
تاریخی نیست
 .19در بحث حریم اصفهان بیش از حد در
حال فشرده شدن است
 .20مرکز شهر خالی نشده بلکه نرخ رشد
جمعیت آن کم شده است و باید شاخص
تراکم ساختمانی سنجیده شود
 .21اهمیت ساختارهای اقتصادی در تهیه
برنامههای توسعه شهری (حرکت
شهرداری ها به سمت تولید فضا به جای
مصرف فضا)
 .22با تغییر شرایط دیگر فروش تراکم
جواب نمیدهد و شهرداریها به سمت

درآمدهای پایدار رفته اند.
 .23شهر به سمت چند هستهای شدن در
درون و برون حرکت کرده است و این
جریان باید تداوم یابد
 .24بهارستان تنها نقطه عطفی است که
می تواند برای اصفهان نقش مناسبی ایفا
کند اما بحث اشتغال در آن معضل است
 .25اراضی با امکان تغییر کاربری و توافق

دانشگاه پیام نور

آقای ابراهیمی

با مالک مشکلزا است.
 90000.26نفر ظرفیت جمعیت پذیری بر
اساس توافق با پادگان اضافه شده است
 .27ماده  101باعث شده تا تغییر کاربری
اراضی نظم یابد
 .28افزایش مساحت حریم توجیه ندارد
 .29شهرداریهای مناطق انگیزه زیادی

برای حفظ حریم ندارند.
 .30اصالح ساختارهای مدیریتی پیش
شرط توسعه است.
 .31طرح جامع حریم باید مشخصتر بوده
و در جریان برنامه جامع تهیه شود
 .32در رابطه با مرکز شهر و تک مرکزی
و چند مرکزی باید با توجه به مالحظات

شرکت مشاور شارستان

آقای خسروی دانش

اقتصادی-اجتماعی دیده شود.
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .33بهارستان خوابگاهی نسبتا محقر است
که هستهای برای اصفهان محسوب نمی
شود
 .34عدم تعهد به طرحها و مصوبات از
جمله طرحهای تفصیلی
 .35افت جمعیت مرکز شهر در قالب
مشاغلب و ساکن دیده شود
 .36طرحهای زیادی داریم اما اکثر آنها
منقضی شدهاند و به آنها بی توجهی شده
است
 .37فرافکنیهایی همچون سیتی سنتر
مناسب نیست
 .38فقدان حس تعلق در بخش مرکزی
 .39مقیاس خدمات جلفا محلهای اما با

مراجعه از کل شهر است.
 .40توسعه فضایی :لجام گسیختگی در
توسعه فضایی اطراف اصفهان توسعهای
نامتوازن است و مبتنی بر برنامه نیست و
آشفته می باشد (واحد آنتروپی است)
 .41مدیریت کالن و جامعنگر باید داشته
باشیم همراه با تصمیمگیری عادالنه
 .42ویژگیهای مسکن باید به صورت
متنوع دیده شود
 .43تنوع شیوههای حمل و نقل باعث
موفقیت شاهین شهر شده است
 .44مدیریت حوزه سبز در شرق ناموفق
بوده
 .45سوداگری مبنای شکل گیری ساخت
و ساز متراکم بوده
 .46توجه به حرکت پیاده می تواند مراکز

خدماتی را شکل دهد.
 .47در طرح نقش جهان توسعه در قطعات
حدفاصل لکههای توسعه یافته صورت
گرفته است.
 .48به گسترش توریسم باید دقت شود .در
سطح جهانی با نگاه محتاطانهتری به
توریسم توجه می شود.
 .49فقدان وحدت رویه در طرحهای
تفصیلی می توانست موثر باشد

شرکت مشاور باوند

نریمان پیراسته
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .50پیشنهاد باوند برای مرکز شهر پاالیش
عملکردی و جذب جمعیت نخبه و مناسب
برای مرکز شهر بود
 .51مقیاس جلفا خرد و مداخالت مرکز
شهر بسیار گسترده بود که به همین دلیل
ناموفق شد
 .52ضوابط مناطق مرکزی باید متفاوت
باشد
 .53تشابهات فرهنگی میان شهرهای
جدید که از یک قوم هستند
 .54شعاع عملکرد فرهنگی خاص برای
هر منطقه و شهر باید در نظر شعاع
عملکرد فرهنگی خاص برای هر منطقه و
شهر باید در نظر گرفت .محدوده و حریم
فرهنگی برای زونهای خاص باید در نظر
گرفت
 .55باید به مناطق تاریخی سوبسید داد.
 .56مناطقی که ساکنان آن به افراد سالمند

نهاد

دفتر امور شهری و شوراهای
استانداری اصفهان

نماینده

آقای لطفی

ناتوان تبدیل شده توسعه نخواهد یافت.
 .57منطق مرکز و تاریخی باید به صورت
خاص دیده شود.
 .58توسعه درون زا  700هکتار بافت
فرسوده تاریخی داریم
 .59با معضل نفوذپذیری و ریزدانگی
مواجه هستیم
 .60با حقیقت گذر زمان در بافت تاریخی
مواجه هستیم همراه با نفوذپذیری عمال
بافت را مستهلک کرده و دیگر فاقد امنیت
است و مردم بومی مهاجرت می کنند
 .61در آیندهای نه چندان دور بافتهای
حاشیه شرقی در آینده به عنوان بافتهای

شهرداری اصفهان (سازمان
نوسازی و بهسازی)

خانم بهرامی

فرسوده اضافه خواهند شد.
 .62قانون احیا و حمایت از بافتهای
فرسوده (متولیان شهرداری و مسکن به
درستی از این قانون استفاده نمی کنند)
 .63صدور اسناد مالکیت باید دیده شود
چرا که فقدان آن از جملع موانع توسعه
است.
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .64باید مرحله شناخت به طور کامل طی
شود تا بتوان بر اساس آن به تحلیل
پرداخت.
 .65در الگوی توسعه باید مباحث ترافیکی
هم دیده شود
 .66عدم هاهنگی بین الگو توزیع کاربری
و سیاستهای حمل و نقل
 .67مد حمل و نقل همگانی و توسعه آن
در شمال رودخانه از عوامل گسترش شهر

نهاد
دانشگاه هنر اصفهان

نماینده
همایون نورائی

در حوزه شمال است.
 .68هسته مرکزی شهر شاهد جمعیت
شاغل در طی روز است
 .69اصفهان شهر تک هستهای نیست و
به اتکای مطالبات جامع حمل و نقل چند
هسته ای است
 .70عمده تمرکز فضاهای خدماتی در
مرکز و جنوب شهر و جمعیت در شمال
شهر است
 .71دسترسی به کاربریها از طریق
ساختار سلسله مراتبی و تناسب نقش .....
 .72رشد شهرها بر اساس دیدگاه حمایتی

شهرداری اصفهان (سازمان
زیباسازی)

آقای قنادنیا

صورت گرفته است.
 .73خودکفایی شهرداریها دومین عامل

برای عدول از توسعه پایدار است.
 .74آنچه که شهرها را به اینجا رسانیده
است فقدان عقالنیت و ثابت در دولت ها
است
 .75شهرداریها اقتدار خود را از جامعه
محلی نمی گیرند و برای کسب درآمد
اقدام به جایگزینی موارد کمی و کیفی می
کنند
 .76اصفهان توسعه خود را در رشد و بزرگ

ادارهکل راه و شهرسازی استان
اصفهان

علی هنردان

شدن و مداخله بیشتر در فضا میبیند.
 .77تاکید طرح جامع بر عملکرد حریم به
مثابه حوضچه آرامش شهر در تضاد با روند
پراکندهرویی سکونت و فعالیت های

مزاحم و آالینده در هاله کالنشهر است.
 .78عدم تناسب حوزه ی تاثیرگذاری
(محیط تعاملی) کالنشهر و حوزهی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

مدیریتی آن(حریم) با توجه به تاکید طرح
مصوب حریم بر مدیریت یکپارچه از طریق
هماهنگی واحد های خرد
 .79مهمترین عناصر تاریخی و هویت ساز
اصفهان در مرکز شهر قرار دارد که مواجه
با افت کمی و کیفی سکونت و فعالیت بوده
و هدف گذاریها در این محدوده به هیج
وجه محقق نشده و این در تضاد با ویژگی
های مرکز شهر تاریخی فعال به عملکرد
ویژه گردشگری ،به مثابه پیش شرط الزم
برای برجسته سازی نقش اصفهان به
مثابه یک مقصد عمده گردشگری در

مقیاس جهانی ،است.
 .80در حال حاضر لفاف فضایی شهر بر
خالف پیش بینیهای طرح تفصیلی و
عمدتا بر اساس پراکنده رویی در قطعاتی
واجد شروط مساحت و عرض معبر الزم

شکل میگیرند.
 .81ساختار تک هستهای شهر در تداوم
ساختار شعاعی مجموعه شهری طبیعتی
تمرکز افزا داشته که در نتیجه اشباع هسته
مرکزی شهر ،فرافکنی برنامهریزی نشده
عناصر عمده شهری در جریان است.
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان
 .2ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان

نماینده
محمد مهدی لطفی
علی هنردان

 .3سازمان ثبت اسناد و امالک استان اصفهان

علیرضا حیدری

 .4ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

علی درخشان

 .5سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

عباس صنیعزاده

 .6شرکت مشاور باوند

نریمان پیراسته

 .7شرکت مشاور شارستان

امیرمحمد اخوان

 .8دانشگاه هنر اصفهان

همایون نورائی

 .9دانشگاه پیام نور

مهدی ابراهیمی

 .10معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

احمد حسینینیا

 .11اداره ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
 .12معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
 .13معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

مائده پسندی
فریاد پرهیز
مسعود حاجبنده

 .14شهرداری اصفهان (سازمان نوسازی و بهسازی)

فریبا بهرامی

 .15شهرداری اصفهان (سازمان زیباسازی)

حمید قنادنیا

 .16معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

علیرضا ستوده

 .17معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

جواد کرباسی

 .18ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

سهیل موسویفرد

 .19شرکت مشاور شارستان

امید خسروی دانش
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