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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1اصفهان زمانی در ساختار یک چارچوب مدون از یک الگوی متوازن پیروی کردهاست .اما پس از آن این روند کامال مختل شدهاست؛
البته امکان اصالح وجود دارد.
 .2در سطح کالن مغایرت بین نقش آمایشی شهر اصفهان و نقش عملکردی شهر در عمل ایجاد تناقض نمودهاست.
 .3تناقض میان طرحها (کوکس ،ارگانیک و نقش جهان پارس) موجب مشکالت گردیدهاست.
 .4الگوهای جهانی با بومیسازی و تغییر نگرش مدیریت توسعه شهر میتواند موجب توسعه فضایی متناسب در آینده گردد.
 .5عدم وجود نظارت توسط وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بر فرآیند تهیه طرحها.
 .6اصفهان در زمینه طرحهای منطقهای پیشتاز است؛ اما تعدد این طرحها در مقیاسهای مختلف و البته قطع شدن تهیه آنها و از بین
رفتن سلسله مراتب خود موجب تناقض گردیدهاست.
 .7توجه به ارزشهای محیطی (اعم از طبیعی و مصنوع) باید به عنوان نقطه کانونی مورد توجه قرار گیرد.
 .8توجه به نهادهای مدنی و مردمی و نگاه پایین به باال ضروری است.
 .9تحققپذیری متمایل به صفر است و ادامه این راه اصفهان را به نابودی خواهدکشاند.
 .10هیچ مسیر مشخص توسعه برای بودجهبندی در شورا وجود ندارد و این لزوم رویکرد جدید در تهیه طرح مشارکتی (و نه به شکل
سنتی با شرح خدمات تیپ) توسعه شهر را یاداوری میکند.
 .11این شهر ،شهری نیست که برای پیاده ،سالمند ،کودک و ...مناسب باشد.
 .12سطح عمومی فرهنگی جامعه ما در حد بلوغ و رشد تدریجی نیست.
 .13وقتی زیستپذیری محیطی را از دست دهیم ،زیستپذیری اجتماعی و نهایتا توسعه اقتصادی را از دست خواهیم داد.
 .14باید به شیوههای پایداری زیستپذیری برسیم.
 .15طرحها به هنگام اجرا به واسطه مشکالت به تمامی اهداف نمیرسد و نقد به همین طرح نیز انتقاداتی وارد خواهدگردید.
 .16ما زیرساختها را فراهم نکردهایم.
 .17الگوی سنتی (تخصصگرایی ،قطعیتگرایی ،انعطاف ناپذیری و آمرانه بودن) به شدت بر جریان توسعه شهری و به طور کلی بر سایر
جریانهای مملکتی نیز تأثیر داشتهاست.
 .18شیوه جدید تهیه طرحها با قوانین وزارت راه و شهرسازی (قانون تغییر نام) متناقض است و قانون نیازمند بازنگری است.
 .18توسعه شهر در طرحهای توسعه عموماً در جنوب (پادگانها) و شهرکهای اقماری بودهاست .جمعیت پیشبینی شده  1.3میلیون بوده
است .اما توسعه در عمل به سمت شمال بوده است و پیشبینی جمعیت نیز با واقعیت فاصله دارد.
 .19وفاداری به طرحهای قدیم باید رعایت شود .ارزشهای موجود در طرحهای سابق باید پاس داشته شوند.
 .20کاربریهای طرح تفصیلی به دو دسته انتفاعی (مردم و مسئولین از آنها انتفاع داشتهاند) نظیر خیابان ،واحدهای تجاری و واحدهای
مسکونی و غیر انتفاعی نظیر آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی ،فضای سبز و ...تقسیم میشوند .سرانه کاربریهای انتفاعی بیش از حد مصوب
و غیرانتفاعی کمتر است.
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .21ما به جای شهرسازی ،شرسازی کردهایم .خالفسازیها نمونه این کنش میباشد.
 .22موضوع درآمدهای شهرداری باید حل شود.
 .23فرصتهای زیادی از دست دادهایم که بسیاری از آنها قابل بازگشت نیست .اما با توجه به قوانین و ضوابط قصدی در کار نبودهاست.
 .24راهکارهای تحققپذیری در گذشته پیشبینی نمیشد و در جایی که پیشبینی شده نیز مورد توجه نظام مدیریت شهری قرار نگرفته
است.
 .25محکوم کردن طرحهای پیشین باید از بین برود.
 .26طرح خروجی سیاستها و برنامهریزی هاست و اگر مشکالت این سطوح حل شود مشکالت طرحها نیز حل خواهدشد.
 .27رویکردهای گذشته موجب انتفاع شدید عدهای و از دست دادن اموال عده زیادی گردیدهاست.
 .28نه تنها محتوای طرح بلکه محتوای مدیریت به عنوان مداخلهگر در طرحها باید تغییر کند .سیستم طرحها و مدیریت ما مشارکتپذیر
نیست و این الگو باید اصالح شود.
 .29اعتمادسازی در سطوح مختلف به وسیله اطالعرسانی شفاف و مشارکت به اصالح کمک میکند.
 .30هزینههای شهر باید کاهش یابد.
 .31نگاه به منطقه شهری اصفهان به عنوان یک  metropolitanالزم است.
 .32در چارچوب قوانین کنونی (چه در بعد نحوه تهیه طرح و چه در قالب ضوابط نظیر ماده  )100نمیتوان تغییری ایجاد کرد .قوانین باید
اصالح شوند.
 .33مشارکت مردم بسیار مهم است؛ اما مردم هم باید با نحوه مشارکت کردن آشنا باشند .عموماً در مشارکت کسانی که باید حضور داشته
باشند ،حضور ندارند و کسانی که مسیر را منحرف میکنند ،حضور دارند .ابتدا باید مکانیزم مشارکت تعریف و ایجاد گردد.
 .34سیستم حکومتی ما باید با خواستهها هماهنگ باشد.
 .35در الگوی توسعه اصفهان به محورهای طبیعی ،تاریخی و ...توجه شده؛ اما به مسائل مدیریتی خیر.
 .36مهمترین مشکل اصفهان عدم توجه به ظرفیت جمعیتپذیری شهر اصفهان است.
 .37رودخانه ،ریزگردها ،ترافیک و ...به دغدغههای اصلی شهر تبدیل شدهاست.
 .38رویکرد برنامهریزی مسئلهدار است .برنامهریزی بدون توجه به تمامی ابعاد شکست میخورد.
 .39مسائل اصفهان در خارج از شهر به وجود آمده و راه حل آنها نیز در خارج از شهر باید جسته شوند.
 .40آب مسئله کلیدی اصفهان است.
 .41در  50سال گذشته هیچ توفیقی در بهتر کردن شرایط زندگی نداشتهایم و فقط مسئلهسازی کردهایم.
 .42ریشه اصلی مشکالت اقتصاد نفتی است.
 .43برنامهگریزی و عدم اعتقاد به برنامه در مسئولین و مردم دیگر مشکل است.
 .44لغو تدریجی مسئولیتپذیری فردی و جمعی از جانب همگان نیز مشکل دیگر است.
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .45شیوه برنامهریزی عاریهای بدون توجه به ویژگیهای محیط بحران ایجاد میکند.
 .46همیشه توجه به کاربریهای درامدزا بوده و کاربریهایی که کیفیت زیست را افزایش میدهند مقفول ماندهاند.
 .47مدیریت جزیرهای از مشکالت اساسی است.
 .48مسائل کلیدی نظیر خدمات ،صنعت ،توزیع عادالنه ثروت و ...باید حل شوند.
 .49فرهنگ شهرسازی ما عقبافتاده و نازل است.
 .50انعطاف الزم است؛ اما در جای خود.
 .51بحرانهای وضع موجود :بارگذاری مازاد بر شهر اصفهان (کالبد اصفهان برای  500الی  600هزار نفر و حداکثر  1میلیون نفر مناسب
است)
 80 .52درصد سطح معابر اصفهان بین  4تا  8متر عرض دارد.
 .53فضای باز ،فضای سبز ،محرمیت ،محصوریت و ...را از بین بردهایم.
 .54محیط شهری را به قفس تبدیل کردهایم تا هزینههای شهر را تأمین کنیم.
 .55افزایش ارتفاع شهر را گران میکند.
 .56الگوی رشد و توسعه شهر اصفهان اساسا غیر برنامهریزیشده است.
 .57شهر  3هزار هکتاری در مدت  40سال به  20هزار هکتار رسیدهاست.
 .58نسلهای آتی از گناهان مسئولین و برنامهریزان نخواهندگذشت.
 .59هرجا که منفعت وجود داشته است تحقق طرح نیز وجود داشتهاست.
 .60مشارکت نیازمند زیرساختهای  Democratic planningاست.
 .61اصفهان معضل اساسی ندارد؛ اگر  75درصد خودروها حذف شوند شهر تبدیل به شهری سکونتپذیر با اصالحات جزئی تبدیل میشود.
 .62شهر دچار بیهویتی و سوداگری شده است.
 .63چالشهای اصلی شامل  3دسته چالش قانونی ،چالش نهادی و چالش شفافیت است.
 .64ساختارهای ما (نهادها) موجب شرایط امروز ما شده است.
 .65اصفهان چارچوبهای نهادی را بیش از هر شهر دیگری در ایران دارد.
 .66تبیین چارچوب نظری توسعه الزم است.
 .67توسعه با مفهوم ارتقاء کیفیت باید مد نظر قرار گیرد.
 .68طرح فینفسه مشکلی ندارد؛ اما به ضمانت اجرایی نیاز دارد.
 .69آینده با این روند به عدم توسعه و میرایی شهر خواهدانجامید.
 .70مدیریت ،کارشناسان و مردم ما مشارکتپذیر نیستند.
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .71آنچه که ازآن رنج میبریم کیفیت است.
 .72در حوزه شرق ،مشاور به دنبال اضافه شدن خوراسگان به اصفهان نبوده است و این الحاق و سایر الحاقات نظیر روستاهای شمال
اصفهان و محدوده رهنان جزو نکات منفی طرح تفصیلی محسوب میشوند.
 .73یکی از منفیترین نکات طرح تفصیلی سابق عدم مشارکت مدیریت شهری در فرآیند تهیه طرح بود.
 .74مشارکت اجتماعی یکی از ابعاد دنیای پسامدرن است؛ اصل دیگر اما مردممحوری است.
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان
 .2شرکت مشاور نقش جهان پارس
 .3شرکت مشاور شارستان
 .4شرکت مشاور شهر و خانه
 .5شرکت مشاور سراوند

نماینده
محمد بنائیان
محمدرضا ابراهیمنژاد
امیرمحمد اخوان
جعفر مالذ
خسرو عظیما

 .6شرکت مشاور آتک

عبدالرسول کریمی

 .7شرکت مشاور پلشیر

محمدرضا قانعی

 .8شرکت مشاوزنقش محیط

نوید فتاحی

 .9شرکت مشاوزنقش محیط

مهدیه قائممقامی

 .10شرکت مشاوزنقش محیط

مجید نمینی

 .11اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان

فرهاد جانیقربان

 .12شرکت مشاور نقش جهان پارس

رضا ابوالحسنی

 .13دانشگاه پیام نور

مهدی ابراهیمی

 .14شرکت مشاور شهر و خانه

قهرمان صمیمی

 .15شرکت مشاور شهر و خانه

حمید حکیمی

 .16شرکت مشاور شهر و خانه

اسداهلل ربانی

 .17شرکت مشاور شهر و خانه

فاتح کبیری

 .18شرکت مشاور شارستان

امید خسروی دانش

 .19جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان

مینا جلدی

 .20جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان

زهرا ناجی

 .21ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان

علی هنردان

 .22کمیسیون اقتصادی ،حقوقی و گردشگری شورای اسالمی شهر اصفهان
 .23معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان (طرحهای توسعه شهری و
منطقهای)

نصیر ملت
علیرضا ستوده
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