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گزارش جلسه موضوعی کیفیت محیط شهری

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1عدم تعادل فضایی
 .2دسترسی به خدمات مناسب نیست
 .3کمی و غیرواقعی دیدهشدن لکههای
خدمات
 .4ذائقه مردم در زمینه ساخت و ساز را
بساز بفروشها تعیین میکنند و ربطی به
سابقه فرهنگی ما ندارد
 .5فقدان تصویری روشن از اصفهان
مطلوب برای ارائه به مردم
 .6فقدان مدیریت یکپارچه منظر شهری و
فقدان پروتکلهای مشترک
 .7فقدان چارچوب طراحی شهری برای
شهر اصفهان
 .8ساختار قدرت مسیر خاص خودش را
ترسیم می کند
 .9تنها نهادها می توانند قدرت را محدود
کنند
 .10قطبی شدن شهر
 .11ترافیک و آلودگی متناسب با جمعیت
نیست
 .12اهمیت تاثیر توسعه آب محور بر
کیفیت شهری
 .13تفاوت فرهنگی شمال و جنوب
رودخانه بر تفاوت شمال و جنوب تاثیرگذار
است
 .14طرحهای جامع اجرا نمیشوند چرا که
طرحهای شهری شفاف نیستند و جهات
توسعه مشخص نیست
 .15مجتمعهای خاص (سیتیسنتر و )...
بدون اطالع سازمانهای خدماترسان
پروانه میگیرند.
 .16هزینههای گزاف در اصفهان بهخاطر
حفظ کیفیت فضاهای سبز
 .17خاستگاه هویتی شهر اصفهان یک
بحث تاریخی است و در نتیجه بارگذاری
الگوی توسعه تهران برای اصفهان است
 .18رشد بی رویه در شمال و شرق که
امکان خدمات رسانی کمتر دارند
 .19حاکمیت دیدگاه پوپولیستی بر برنامه
ریزی شهری

نهاد

نماینده

کمیسیون شهرسازی ،معماری و
عمران شورای اسالمی شهر

آقای شایاننژاد

اصفهان

ادارهکل راه و شهرسازی استان
اصفهان

شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق
شهرستان اصفهان

بنیاد تاریخ ،فرهنگ و تمدن آریا

آقای هنردان

آقای راستقلم

آقای رفیعی

آقای قهرائی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

 .20دیده نشدن منافع شهروندان نقاط
خاص مثل بافتهای فرسوده که سیکل
فرسودگی و نابرخورداری را افزایش
میدهد
 .21فقدان نهاد غیرسیاسی باالدستی که
با دولت ها تغییر نکند (سیاسی نباشد)
 .22اولویت عناصر تاریخی و هویتساز بر
توسعه اصفهان اولویت دارد
 .23اولویتها باید بر اساس نظر
سنجیهای اولویتبندی شده و با کمک
کارشناسان خبره تحلیل شود
 .24مشکل اصلی سرمایهگذاری و عدم
اعتماد برای سرمایهگذاری در شهر
 .25فقدان هماهنگکننده برای جذب
سرمایهگذار
 .26وجود موانع بازدارنده برای سرمایه
گذاری در جهت ارتقا کیفیت محیط
 .27کیفیت سالمت محیطی (آلودگی،
زباله ،نور ،صدا) اهمیت دارد
 .28کیفیت ذهنی احساس تعلق به مکان
و میزان سرزندگی و شادی ،هویت و
محلی بودن باید مورد نظر قرار گیرد
 .29محالت فعال و معنی دار باید مورد
توجه قرار گیرد
 .30تنوع فرهنگی باید در نظر گرفته شود
(نوع خاص تفریح و سرگرمی)
 .31کیفیت مردم و روابط مردم
 .32کیفیت مصرف انرژی که بحث
دسترسی و حمل و نقل را مطرح می
کند(.در  2021اگر کیفیت انرژی بهبود
داده نشود باید در سطح جهانی جریمه
بدهیم)
 .33نابرابریهای اقتصادی (بیکاری،
مهاجرت و )...
 .34مباحث کیفیت محیط شهری جایگاه
قانونی ندارد
 .35می توان در چارچوب همین طرح به
احکامی رسید که راهنمای طراحیهای
بعدی باشد.

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

آقای امامی

اصفهان

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی استان اصفهان

آقای گلدوست

امید خسروی دانش

شرکت مشاور شارستان

/
امیرمحمد اخوان
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .36فقدان مکانیزهای کنترلی و اجرایی
برای اجرای طرحها و جلوگیری از تخلفات
 .37مفهوم از زندگی روشن شود سپس از
کیفیت آن صحبت کنیم
 .38شمال و جنوب رودخانه تفاوت جدی
ندارد
 .39حیات شبانه نداریم
 .40وزن سازمانهای مردم نهاد در فرایند
تهیه طرح کم رنگ است
 .41پرسشنامه مردمی به شدت عوام
گرایانه و مصلحت جویانه است و روابط با
کانونهای قدرت را نمیبیند و جز نگر
هستند
 .42پرسشنامه باید بخشی از منابع طرح
باشد و از نهادهای صنفی تخصصی بیشتر
استفاده شود
 .43اصفهان پیش از آن که توریستی باشد
باید شهری برای زندگی باشد
 .44ساختار کلی شهر متکی بر محلههایی
است که هر یک سابقهای دارند و نباید
مشابه دیده شوند.
 .45خشکی زایندهرود به معنای نابودی
اصفهان است
 .46نهادهای قدرت در اصفهان میتوانند
تصمیمات برنامهریزی شدهای بگیرند و بر
همین اساس نمی توان شفاف بود
 .47باید این طرح جنبه قانونی یافته و
مکانیزهای اجرایی را ببینند
 .48کمیسیون ماده  5و ماده  100عمال
طرح ها را از محتوا تهی میکنند ،علیرغم
صرف وقت فراوان برای تهیه طرح
 .49مباحث ریز تخصصی به جای خود
اهمیت دارند اما باید به اجرای طرحها
توجه کرد
 .50اصفهان شهری زنده و واجد ویژگی
های مختلف در مناطق مختلف که هر
یک مسایل خاص خودشان را دارند (بافت
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی متفاوت)
 .51مطالبه شهروندان با توجه به شرایط
خودشان متفاوت است

نهاد

سازمان نظام مهندسی استان
اصفهان

نماینده

آقای مالذ
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .52مسایل مناطق مختلف اصفهان باید
جداگانه بررسی شود
 .53ریشه تمام مشکالت فقر میباشد (فقر
اقتصادی ،فرهنگی و مشارکت)
 .54بافت تاریخی در  40سال گذشته با
طرح و بیطرح نابود شده و شهر به شکل
نادرستی شکل گرفته است
 .55وجود منافع و مصلحتهای شخصی
 .56در سطح کالن مقیاس باید به محالت
و مناطق بها داده شود
 .57به پتانسیلهای شهر بها داده نمیشود
 .58معنا و مفهوم پایداری و توسعه پایدار
درک نشده است
 .59تعریضها (محله جویباره) باعث تغییر
بافت فیزیکی و اقتصادی اجتماعی
محالت شوند
 .60عدم توجه به مادیها  ،بافت تاریخی
و به رودخانه باعث تخریب محیط شهری
و میل به مهاجرت شده است
 .61مدیریت موضعی و مقطعی
 .62الگوی شهر تهران روی اصفهان پیاده
شده و این غلط است خصوصا در مورد
مرکز شهر اصفهان که دید ویژهای
میطلبد.
 .63مردم عادی هم بساز بفروش شدهاند
که به روند تخریب کمک می کند
 .64بخش تاریخی اصفهان باید نوع
برخورد خاص خودش باشد.
 .65عدم تعادل فضایی و نوعی قطبی
شدگی اجتماعی ،اقتصادی و فضایی

نهاد

نماینده

ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان

آقای موسویفرد

اصفهان
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان

نماینده
علی هنردان

 .2ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

سهیل موسویفرد

 .3مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مهدی راستقلم

 .4مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

مجتبی رفیعی

 .5سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
 .6اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان
 .7بنیاد تاریخ ،فرهنگ و تمدن آریا
 .8مهندسین مشاور شارستان
 .9معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

جعفر مالذ
احسان گلدوست
علی قهرائی
امیرمحمد اخوان
محمد امامی

 .10کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران شورای اسالمی شهر اصفهان

عباس شایاننژاد

 .11معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

مصطفی دهقانی

 .12شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .13معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمد ظهرابی

 .14معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

جواد کرباسی

 .15اصحاب رسانه (خبرگزاری ایمنا)

بهناز عربزاده

 .16سازمان نظام مهندسی

ابوذر مجلسی

 .17مهندسین مشاور شارستان
 .18سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

امید خسروی دانش
رحمتاهلل زمانی

 .19معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

رضا فتوح

 .20معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

فریاد پرهیز
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