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 مشکالت
 .های مطلوبنمونهکمبود ارائه . 1

 .نحوه حضور میراث در فرایند تهیه نما. 2

 .عدم نظارت بر فرآیند بررسی و اجرا. 3

 ؛دهدمتر که در نقاط خاصی مطرح است نظر می 18های با عرض بیش از طبقه به باال و در حاشیه خیابان 6های کمیته روی ساختمان. 4
 است.عمالً بخش عمده ساختمان ساخته شدهرسد که هم زمانی به کمیته می آن

 .مصوبات کمیته ضمانت اجرایی ندارد. 5

 .شودتحقق مصوبات کمیته، پایش و نظارت نمی. 6

 .کمیته عمدتاً به معماری تک ساختمان توجه کرده و به بافت پیرامونی بی اعتناست. 7

 .عدم مشارکت سازمان مسکن و نظام مهندسی در کمیته. 8

های غیرمسئوالنه باعث دخالت ،شود اما فرایند طراحی منقطع است و در مراحل مختلفهای عمومی طراحی میساختمان ،سازمان در. 9
 .گرددایجاد تفاوت اساسی بین محصول و طرح می

 .کنیمکید میأما بر سر فهم مسائل مشکل داریم و بیشتر به ظواهر و زیباسازی )نقاشی جدول و ...( ت. 10

 است.صالح هم بالتکلیف ماندهچرا که بحث مجری ذی ؛توان پس از اخذ پروانه نما را کنترل کردنمی. 11

مثل طرح تاالر شورای شهر که ارتفاع آن خالف است و نمای آن هنوز دیده نشده و در  ؛آیندهای اصلی شهر به کمیته نمیساختمان. 12
 ست.ااساسی شدهغیاب معمار طراحی ساختمان دستخوش تغییرات 

 .عملکرد سازمان زیباسازی مشخص نیست. 13

 .ها دیدگاه روشنی وجود نداردبرای محورها پاکت حجمی پیشنهاد نشده و در مورد آن. 14

 است.سال گذشته جای کار مثبت در سیستم دولتی به تدریج کمتر شده 40در . 15

 مدیریت تضعیف شده و مدیر تربیت نشده است.. 16
 .نارسایی و محدودیت ضوابط. 17

 .های مختلفها و بافتبندی قواعد در حوزهعدم  دسته. 18

 .سازوکار حقوقی برای برخورد با نماهای مختلف وجود ندارد. 19

)مساحت، تواند کد روی نقشه تفصیلی را صرفنظر از الزامات و شرایط آن ای میبراساس نظر فقهای دیوان عدالت اداری هر قطعه. 20
 باشد. عرض معبر و... ( داشته

 با افزایش تدریجی سطح اشغال )پیشروی ابنیه( و ارتفاع ساختمان عمالً بحث نور و آفتاب فراموش شده است.. 21
 .هاستشهر مطلوب شهر آرام است؛ سیمای شهری اصفهان گرفتار اغتشاش و بروز امنیت. 22

 .بروز مشکل در منظر شهری اصفهان استهای شاهد اولین نشانه 60دهه . 23

 .تالش برای همگن بودن اشتباه است. 24

 اند.دهد که مردم جهات جغرافیایی را گم کردهاصفهان امروز نشان می. 25

 .فقدان حساسیت روی سیما و منظر شهری اصفهان. 26

 .عدم فعالیت روی بحث مرمت. 27

 .استگستره شهر باعث افزایش ارتفاع شهر شدهرشد جمعیت بهمراه محدود شدن . 28

رود که اصفهان روحیه گذشته رویی در حاشیه و افزایش ارتفاع در مرکز همراه است. چگونه انتظار میبا رشد شتابان شهر که با پراکنده. 29
 ؟را حفظ کند

ها منیتادر حال حاضر مالکان خصوصی شهر را براساس  . از آموزش، شهرداری، نظام مهندسی و ... ؛ایمخیلی از جاها اشتباه رفته. 30
 .زنندشکل داده و اغتشاش موجود را دامن می

 .ما بر سر فهم مسائل مشکل داریم. 31

 .شودروی فهم و درک مالک، سازنده و مشتری باید کار کرد که کار نشده و نمی. 32

 است.طراحی شهر صورت نگرفته ،بندی اصلی شهرانبرای استخو. 33
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 مشکالت
ایم یک کالژ شهر یکپارچه ایجاد کنیم تا بتوانیم در آن احساس سرزندگی کنیم چرا که اقداماتمان از سویی با عقل جمعی نتوانسته. 34

 .هماهنگی ندارد خواند و از سویی دیگر با زمینهنمی

 .قیمتها شفاف نیستشود چرا که رفتار عقالنی نمی. 35

 .گیرداند و در غیاب نظم نهادی بالغ شهر براساس منافع صاحبان قدرت شکل مینهادها شکل نگرفته. 36

 در غیاب نهادهای نظارت کننده، نظارت خود امری فسادآورتر است.. 37

 .های متمرکز را کنترل کردمستبدانه و رانتتوان رفتار گیری نظم نهادی بالغ نمیدر غیبت وجدان جمعی و در شرایط فقدان شکل. 38

فقدان نظم نهادی بالغ، قیمتهای غیرشفاف، رفتار غیرعقالیی و فقدان وجدان جمعی فرصت شکل گیری شهر دموکراتیک و کالژ . 39
 کند.شهر را ایجاد نمی

 .تواند تهدیدی باشدخالقیت می. 40

 .شود(طراحی شده و در نهایت نما تهیه میروند طراحی نامطلوب )ابتدا پالن . 41

 ، عدم دیدن اقلیم، عدم توجه به مباحث مرتبط با اطفاء حریق.عدم زمینه گراییشانل:  اشتباههای پرتکرار در طراحی نما. 42

 .هایید نقشهأانگاری در تلنشانی و سهعدم توجه به آتش. 43

 است.شدهمعماری دچار قطع ارتباط درون و بیرون . 44

 گیری در معماری امروز، محلی از اعراب ندارد.نور و جهت. 45

 است.عدم توجه به مصرف انرژی رابطه ساختمان و محیط را قطع کرده. 46

 .عدم فعالیت روی بحث مرمت. 47

 است.پذیری طرح تا حد تالقی منافع فردی )مالک( و منافع عمومی )عابرین( تنزل یافتهانعطاف. 48

 است.بحث عملکرد و رعایت نکات و قواعد مهندسی فراموش شده. 49

 .شودهای تیپ و کارشده استفاده نمیاز مدل. 50

 شود.عدم مسئولیت طراح تا روزی که پایان کار گرفته می. 51
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 نماینده نهاد
 علی هنردان کل راه و شهرسازی استان اصفهاناداره .1

 فردسهیل موسوی  و گردشگری استان اصفهان دستیصنایع کل میراث فرهنگی، اداره .2

 نیامهران ربیع اصفهانسازمان طراحی و فنی مهندسی شهرداری  .3

 نژادعباس شایان کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسالمی شهر اصفهان .4

 حمید نوائی شرکت منظر شهر پاریس .5

 پگاه دالوند دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان .6

 حسین بهرامی شرکت مشاور نقش محیط .7

 نوید فتاحی شرکت مشاور نقش محیط .8

 مجید نمینی محیطشرکت مشاور نقش  .9

 کاوه اسدور شرکت مشاور نقش محیط .10

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان )اداره نظارت بر اجرای  .11

 ضوابط شهرسازی(
 افشین وزیری

 

 


