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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1طرحهای صلب و انعطافناپذیر زمینه گسترش خالف و عدول از ضوابط و طرحها را فراهم میسازد.
 .2ضوابط موجود در بسیاری از موارد نقض میشوند.
 .3ابزارهای اجرایی شدن ضوابط دیده نشدهاست.
 .4فروش پارکینگها مشکالت اساسی ایجاد کردهاست.
 .5در ضوابط به لزوم ایجاد و گسترش فضاهای شهری در میان بافت شهری و در چهارچوب ساخت و
سازهای درشت مقیاس توجه نشدهاست.
 .6فضاهای گسترده در داخل بافت به سرعت تفکیک شده و تحت ساخت و ساز قرار میگیرند (علیرغم
وجود ذخیره گسترده مسکن خالی).
 .7طرحها ،ضوابط و مکانیسمهای الزم برای جلوگیری از تخریب عناصری همچون دروازهدولت و یا ایجاد
جایگزین مناسب برای صنایع در حال خروج از شهر وجود ندارد.
 .8طرحها و ضوابط باید در جهت ارتقاء کیفی شهر و ایجاد امکان تنفس برای بافت از طریق گسترش
فضاهای شهری تدوین شوند.
 .9تاکنون بررسی نشده که ضوابط تا چه میزان در شکلگیری اصفهان تأثیر داشته و در صورت اعمال آنها
آینده شهر به چه شکل رقم خواهدخورد.
 .10طرح تفصیلی و ضوابط آن نیازمند اصالح میباشند.
 .11طرحهای شهری فرادستی که پیروی از خواسته مردم را مورد تأکید قرار دهند تهیه نشدهاست.
 .12طرحهای شهری فاقد مطالعات الزم بوده و در شرایط تعجیل بهدلیل تغییر مدیریتها شکل میگیرند.
 .13شهردای ارزیابی روشن ،دقیق و شفافی راجع به ضوابط مالک عمل ارائه نمیدهد.
 .14مشکل اصلی وصل شدن طرح به منابع درآمدی شهرداری است.
 .15در نبود نهادها و در شرایط ناآگاهی مردم ،حق شهر و مردم از بین میرود.
 .16در نبود شفافیت و آگاهی و ضعف وجدان اجتماعی و در شرایطی که نظم نهادی بالغ شکل نگرفته
است ،شهر در تبعیت از منافع قدرتمندان شکل میگیرد.
 .17عدم توجه مسئوالن به تبعات تصمیمگیریهایشان در درازمدت.
 .18عدم توجه به قوانین و اخذ نظر میراث فرهنگی به عبارت دیگر عملکرد شهرداری دور زدن میراث است.
 .19شهرداری زمانی استعالم میکند که مشکل قانونی پیدا میکند.
 .20اقتصاد مملکت روی ساخت و ساز است از اینرو محدودیت تراکم نمیتواند اجرایی شود.
 .21صلبیت و انعطاف ناپذیری طرحها ،زمینه گسترش خالف را فراهم میکند.
 .22به مردم آموخته ایم که هر ضابطهای قابل نقض شدن است.
 .23در تغییر منابع درآمدی شهرداری و به عبارتی استفاده از منابع درآمدی پایدار از تجارب دیگر کشورها
استفاده نمیشود.
 .24مدیریت شهری به آینده درازمدت فکر نمیکند و اکنون که منابع ارزان به اتمام رسیده در جهت های
خطرناکی همچون کاهش حدنصاب تفکیک عمل میکند که راه بدون بازگشتی است.
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .25عدم توجه به تبعات ساخت و ساز و استفاده از آن به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری و قلکی برای
مالک.
 .26عدم افزایش مالیات بر مستغالت خالی تا جلوی شکلگیری حباب مسکن گرفته شود.
 .27شرایط زیست مناسب و با کیفیت در شهر از بین رفتهاست.
 .28مشکل آن است که نقشه راه شهر در قالب برنامه و طرح تهیه میشود اما پس از آن مدیریت شهری به
حال خود رها میشود.
 .29باید منابع درآمدی پایدار مستقل از اتکا بر تخلفات ساخت و ساز برای شهرداری به مثابه شرط الزم
قانونمندی این نهاد شکل گیرد.
 .30درحال حاضر شورای مشورتی به مثابه راهکاری برای دور زدن تمام ضوابط شکل گرفته است.
 .31در هر دورهای یک سری پروژه خاص مطرح میشود که بیشتر ناشی از انتخابات دورهای و فقدان
طرحهای فرادستی مشروطکننده است.
 .32شهرداری سازمانی محلی شده است که عمدتاً مسئول تعیین هزینه خالف بوده و چندان کاری به
اجرای ضوابط و طرحها ندارد.
 .33هزینه تخلف را باید افزایش داد اما باید دانست که با صرف افزایش هزینه نمیتوان مسئله را حل کرد
چرا که ساختارها ایراد دارند.
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان
 .2ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

نماینده
علی خسروان
سهیل موسویفرد

 .3سازمان نظام مهندسی استان اصفهان

علی محجوب

 .4سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان

حسن مؤذنی

 .5سازمان طراحی و فنی مهندسی شهرداری اصفهان

سام جوععطا

 .6معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

سهیل عمرانی

 .7شرکت مشاور نقش محیط

کاوه اسدپور

 .8شرکت مشاور نقش محیط

مجید نمینی

 .9شرکت مشاور نقش محیط

نوید فتاحی

 .10شرکت مشاور نقش محیط

حسین بهرامی

 .11شرکت منظر شهر پاریس

حمید نوائی

 .12اصحاب رسانه (ادارهکل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان)

مریم کراری

 .13ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان

زینب قزاقی

 .14شورای اسالمی شهر اصفهان
 .15سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

نصیر ملت
علیرضا خیامپور

6

