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گزارش جلسه موضوعی نقش منطقهای شهر

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1مشاغل مزاحم شهری و جابجایی
اصولی آن ها
 .2اهمیت کاربریهای جایگزین (شاپور
قدیم – شاپور جدید) ابقای مراکز
 .3ارتفاع ساختمانها برای کریدور های
هوا
 .4ساخت و ساز غیرمجاز بین شاهین شهر
و اصفهان (عدم مدیریت بر محدوده
شهرکهای صنعتی)
 .5صنایع پتروشیمی و آالیندگی  400تن
روزانه (به تدریج صنایع آالینده آب بر
جابه جا شوند)
 .6مشکالت حاصل از صنایع پتروشیمی و
پاالیشگاه
 .7عدم رعایت طرحها و ضوابط و استقرار
صنایع و عدم امکان تاثیرگذاری بر آنها
 .8عدم هماهنگی بین عناصر مدیریت در
حوزه پیراشهر
 .9برنامه عملی برای انتقال کارگاههای
مزاحم و یا بدون ارتباط با جایگاه آنها
 .10مسئله  BFو اراضی نظامی و ابهام
در زمینه ورئد برای اختصاص به خدمات
 .11وجود مراکز متعدد تصمیمگیرنده برای
صدور مجوز و با نگاه به آینده صورت گیرد
 .12برای انتقال و جا به جایی و یا
تمهیدات برای شغلهای جایگزین
 .13دقیق نبودن خط تقسیمات و سو
استفاده خاطیان
 .14عدم اطالع سازمانهای خدمات رسان
 .15عدم اطالع سازمانها از محدودههای
دقیق
 .16ابعاد مختلف زیست پذیری
 .17لزوم توجه به پتانسیلهای صنایع
دستی و مقاصد گردشگری در شهرهای
اطراف
 .18رجوع مردم به خاطر نیاز های هفتگی
و حتی روزانه به اصفهان به دلیل کیفیت
سطح خدمات

نهاد
ادارهکل محیط زیست استان
اصفهان

شهرداری شاهین شهر

نماینده

آقای قهرمانی

آقای عزیزی

کمیسیون شهرسازی ،معماری و
عمران شورای اسالمی شهر

آقای شایاننژاد

اصفهان

فرمانداری شهرستان اصفهان

آقای صادقی

شهرداری خمینی شهر

آقای انتظاری

شهرداری خمینی شهر

آقای میرلوحی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .19دیده شدن طرح حریم اصفهان
 .20عدم هماهنگی در نحوه تهیه
طرحهای اصفهان و شهرهای همجوار
 .21ارتباط برنامه  1405که در دست تهیه
است و عدم ارتباط با این طرح
 .22لزوم حفظ اراضی پیراشهری و
ساماندهی و پاالیش اراضی درون شهر
 .23مجموعه شهری به نتیجه مناسبی
نرسیده و حریم تا حدودی جبران کرده
است
 .24نقش آفرینی هریک از عناصر از جمله
اصفهان
 .25بازسازی برای شهرهای پیرامونی
صورت نمیگیرد (در خدمت اصفهان
هستند)
 .26مشکالتی در مورد خوراسگان و
رهنان و الحاق آن ها به شهر اصفهان که
درست نبود
 .27عدم حفظ مدیریتهای محلی در
صورتیکه باید به سمت کوچکسازی
نهادهای مدیریت محلی و راهبردی شدن
مدیریت های کالن حرکت کنیم
 .28بیش از حد در حوزه حاکمیتی وارد می
شویم و به هرچیزی که نقشی می دهیم
خود را بزرگتر فرض می کند
 .29از زمینه صنعت به سمت خدمات رفته
ایم
 .30خدمات واجد ارزش افزوده باد ایجاد
شود
 .31نقش آفرینی برای محورها باید
صورت گیرد
 .32ارتباط رویکرد منطقهای با رویکرد
پایین به باال باعث از دست رفتن اطالعات

نهاد

نماینده

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

آقای امامی

اصفهان

شرکت مشاور شارستان

آقای خسرویدانش

و برنامههای خرد میشود.
 .33تغییر ساختار شهری یک شهر از عهده

یک مشاور بر نمی آید.

شرکت مشاور شهرستان

آقای اخوان

 .34تمرکز نباید فقط روی محالت
مرکزی باشد و برای توسعه فرهنگی سایر

محالت هم باید چارهاندیشی کرد.
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .35افراد باید مشکالت را در کل و حوزه
مشارکتی فرد در حوزههای پنج گانه
(خواستن،دانستن ،شایستن ،بایستن،
توانستن) ببینند
 .36توجه به بی اعتمادی مردم به
دستگاهها
 .37مشکالت برنامه ریزی شهری و طرح
های توسعه کالبدی
 .38رویکرد آمرانه به مشارکتی در حال
تبدیل است
 .39مشکالت اجرایی هم در سطح محلی
و هم ملی مطرح است چرا که سطح ملی
در سطح محلی بسیار تاثیرگذار بوده است
 .40اصالح قوانین و ساختارها بسیار مهم
می باشد
 .41ارتباط شهرکهای صنعتی در محور
علویجه با شهرداری
 .42عدم تعامل سازمانهای اجرایی و
فقدان هماهنگی
 .43شرایط خاص اصفهان در توسعه
متصل باعث رویکرد به توسعه منفصل
شده است (شاهین شهر ،بهارستان و )...
 .44آلودگی شاهین شهر و فوالدشهر
 .45عدم وجود صنایع (که در شاهین شهر
مشکل ساز شده است) در بهارستان باعث
عدم توسعه شهر می شود
 .46باید به سمت خدمات پاک رفت با
ارزش افزوده باال
 .47صنایع حاشیه اصفهان قابل پاک شدن
نیست در حالیکه متوسط بیکاری اصفهان
باالتر از متوسط کشور است
 .48مشکالت باید در سطح کالن پیگیری
شود و برای شهرها و مناطق مختلف نقش
هاغی ویژه در نظر گرفته شود
 .49هماهنگی و یکپارچگی لزوما نباید به
صورت گسترش قلمرو دیده شود
 .50الحاق خوراسگان مزایای بیشتری دارد
نسبت به هزینههایش

نهاد

دانشگاه پیام نور

نماینده

آقای ابراهیمی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .51باید به سمت مدیریت یکپارچه
عملکردی رفت  .تصمیم گیری متمرکز
یکپارچه و اجرا در مقیاس محلی
 .52صنعت خدمات رسانی خیلی شدید
نیست .خدمات رسانی خوب بوده و در دهه
های گذشته توسعه یافته است علی رغم
مشکالتی که در فرآیند تهیه طرحها بوده
است.
 .53در گذشته شاخصهای توسعه مصرف
فوالد ،مصرف ذغال سنگ بود که اکنون
عوامل آالیندگی است
 .54اقداماتی که اکنون عامل آالیندگی و
کاهش زیست پذیری است
 .55شرایط بحرانی که در مقاطع گذشته
(مانند سیاست تعدیل که راه جدید در
اقتصاد ایزان پیش گرفت) و تغییرات
بنیادی مانند این که شهرداری باید خودش
منابع درآمدیاش را تامین کند
 .56گسترش نفوذ اصفهان در حوزه اطراف
پدیده اجتناب ناپذیری بوده.
 .57بافتهای ناکارآمد :قبل از هرچیزی
ناکارآمد شدن بافت های موجود را باید
متوقف کرد.
 .58عدم حضور محیط زیست در
کمیتههای تصمیم گیری و جلوگیری از
تغییر کاربری (تبدیل بافت کارآمد به
ناکارآمد)
 .59انتقال فعالیتهای مزاحم در علویجه
در  3سال گذشته مطرح شده است اما
امروزه در مجاورت شهر پروانه داده می
شود
 .60ظرفیت زیست محیطی اصفهان توان
پذیری بیشتر ندارد اما هنوز هم تالش
برای بارگذاری بیشتر است
 .61عدم حفظ شعاع  50کیلومتری
 .62چشم انداز انتقال واحدهای کارگاهی
باید به روشن باشد
 .63مجمع امور صنفی هیچ گاه از محیط
استعالم نمی کند (ریخته گری را در داخل

نهاد

شرکت مشاور شهر و خانه

ادارهکل حفاظت محیط زیست
استان اصفهان

نماینده

آقای خلیفهسلطانی

آقای محمدی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت

نهاد

نماینده

شهر و مجاورت اماکن مسکونی مجوز می
دهد)
 .64استفاده از روشها و تکنولوژیهای
قدیمی و آالینده در کارگاه های صنعتی
 .65عدم توجه به پهنه بندی سند آمایش
استان (سند مصوب) که مورد تایید محیط

زیست است.
 .66کشش فعالیتهای صنعتی به استقرار
در داخل شعاع  50کیلومتری (دولت آباد
 600هکتار بوده و اکنون  1800هکتار
شده توسط شهرداری دولتآباد با دادن
مجوز در حریم)
 .67مجوزهای صنعتی در داخل حریم
توسط دهیارها داده می شود
 .68تغییر کاربری اراضی زراعی در داخل
شعاع  50کیلومتری
 .69به واسطه بحران آب اراضی بایر می
شود و آماده تغییر کاربری به کارگاهی،
انباری ،ویالسازی و  ..که فقط با اخذ جریه
عمل می شود
 .70عدم هماهنگی بین ادارات
 .71رعایت حریم کمی و کیفی زاینده رود،
تمایل به ویالسازی
 .72خود درآمدی شهرداریها که باعث
تبعات نا مطلوب شده است
 .73ناهماهنگیها میان مدیریت شهری
 .74بلندمرتبهسازیهای انجام شده که
بدون در نظر گرفتن پهنهبندی برای
بلندمرتبهسازی انجام شده مانند مشتاق
سوم
 .75ساختار قدرت در میان شهرداریهای
مناطق 15گانه و همینطور شهر اصفهان با
شهرهای همجوار
 .76ساختار تصمیمگیری دارای
ضعفهایی است که باید بهبود یابد
 .77توسعه پایدار دارای ابعاد گوناگون
است که همهی آنها باید در نظر گرفته
شود
 .78عمده شهرکهای صنعتی ،کارگاهی
داخل محدوده  50کیلومتری است

معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری اصفهان

آقای حسینینیا
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .79شرایط خاص اصفهان و عدم لزوم
بلندمرتبهسازی مشابه تهران
 .80نگاه به عناصر مجموعه شهری از
نظرشناخت روابط عملکردی است نه
تصمیم گیری برای سایر شهرها
 .81تفاوت مشارکت پذیری مدیران و تاثیر
آن بر طرحها و اجرای آنها
 .82در مورد مشکالت باید تحلیل علت و
معلوملی صورت گیرد و شفاف حتی آنها
که در سطح ملی است بیان شود و شورای
عالی اگر الزم باشد به باالترین سطح
برساند
 .83رویکرهای اجرایی در حال تغییرات
است
 .84داراییهای شهر اصفهان در حال
عقب ماندن نسبت به کالن شهرهای
همجوار است
 .85تولید ناخالص شهر به دارایی تبدیل
نشده و از شهر خارج می وشد (اصفهان
روز به روز فقیر تر می شود)
 .86در رقابت بین کالن شهرها داریم
بازنده می شود .از علل آن این که از یک

شبکه شهری همکار برخوردار نیستیم.

نهاد

ادارهکل راه و شهرسازی استان
اصفهان

نماینده

آقای هنردان

 .87می توان از صرفههای ناشی از مقیاس
و تجمع در اصفهان استفاده کنیم اما در
 20سال گذشته به استناد اطالعات می
توان گفت که به سمت شبکه شهری
همکار و حرکت نکرده ایم
 .88یک تقسیم کار بین شهرها در شبکه
های شهری صورت می گیرد
 .89تقسیم کار شهری را بین شهرهای
مختلف مجموعه شهری نداریم
 .90فقدان قوانین بستر سازی همکاری
شهرهای همکار
 .91عدم حضور ناظر بر این جلسات و
شفافیت الزم
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد

نماینده

 .1فرمانداری شهرستان اصفهان

عبدالعلی صادقی

 .2ادارهکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

کامران محمدی

 .3معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

فریاد پرهیز

 .4اصحاب رسانه (خبرنگار اصفهان زیبا)

سوفیا غالمی

 .5شرکت مشاور شهر و خانه
 .6اصحاب رسانه (ادارهکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان)

مسعود خلیفهسلطانی
مریم کراری

 .7دانشگاه پیام نور

مهدی ابراهیمی

 .8شرکت مشاور شارستان

امیرمحمد اخوان

 .9شرکت مشاور شارستان

امید خسرویدانش

 .10معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

محمد امامی

 .11شهرداری خمینیشهر

حسین میرلوحی

 .12شهرداری خمینیشهر

افشین انتظاری

 .13شهرداری خمینیشهر

عزتاهلل صفار

 .14کمیسیون شهرسازی ،معماری و عمران شورای اسالمی شهر اصفهان

عباس شایاننژاد

 .15شهرداری شاهینشهر

محمدعلی عزیزی

 .16ادارهکل محیط زیست استان اصفهان

محمود قهرمانی

 .17معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

علیرضا ستوده

 .18اداره ضوابط شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

مائده پسندی

 .19معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

احمد حسینینیا

 .20معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمد ظهرابی

 .21شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .22شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .23معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
 .24معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

جواد کرباسی
امیرحسین کیخسروی
کیانی

 .25معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
 .26معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان (اداره نظارت بر ضوابط

مصطفی دهقانی
شهرام گلکار

شهرسازی)
 .27ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان
 .28شرکت مشاور نقش محیط

علی هنردان
مهدیه قائممقامی
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