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جناب آقای دکتر آخوندی 
مقام محترم وزارت راه و شهرسازی 

با اهدای سالم 
به استحضار می رساند، با عنایت به  این که محیط  زیست سالم و پاک و برخورداری از حداقل امکانات الزم و بهره مندی از 
یک حریم خصوصی و بدون مشرفیت و استفاه از نور آفتاب و هوای تازه در هر خانه ای و تأمین جان و زندگی در برابر حوادث 
غیرمترقبه که البته بعضًا خیلی هم غیرمترقبه نمی باشد، همانند زلزله و یا آتش سوزی در کشور، و باالخره وجود اطمینان و 
تأمین قانونی برای استمرارشان، جزیی از حقوق شهروندی تلقی می گردد، خواهشمند است دستور فرمایید سؤاالت زیر که 
مفهومی در ارتباط با نقض موارد فوق و آخراالمر حقوق شهروندی آحاد جامعه دارد، توسط مسئولین ذیربِط آن وزارتخانه ی 

محترم مورد بررسی و اعالم پاسخ گردد:
الف 

1- تهیه و تصویب دو طرح تفصیلی کاماًل مغایر با یکدیگر برای یک طرح جامع، قابل قبول و قانونی است؟
2- ارتقاء تراکم ساختمان و تراکم جمعیتی به چند برابر در کلیه ی سطوح یک شهر و در مناطق ساخته شده ی قدیمی، جدید 

و... قانونی و قابل قبول است ؟
3- تفکیک و تبدیل فضاهای سبز خصوصی برخالف ماده ی 14 قانون زمین شهری، قابل قبول و قانونی است؟

4- تبدیل پارک شهر 40 ساله به ساختمان های اداری، پارکینگ و مجتمع تجاری و تبدیل فضاهای سبز عمومی مصوب 
طرح جامع به مجتمع های عظیم تجاری و تفکیک و احداث آپارتمان های بلندمرتبه ی مسکونی، اداری و تجاری در آن ها، 

قابل قبول و قانونی است؟
5- افزایش محدوده ی قانونی و طرح جامع و همین طور محدوده ی استحفاظی یا حریم شهر بدون مطالعه و تهیه ی طرح 

جامع جدید، قابل قبول و قانونی است؟
6- تهیه و تصویب طرح تفصیلی برای حدود 70-60 کیلومتر مربع از اراضی شهر بدون وجود طرح جامِع مصوب، قابل قبول 

و قانونی است؟

                                                                                                  تاریخ: 97/5/22
                                                                                            شماره: 230/ک/1397

نامه 

آقای مهندس احمد پاد در نامه ای به وزیر محترم راه و شهرسازی به تنگناها و کاستی های طرح های 
شهرسازی و اقدام های انجام گرفته در سال های اخیر شهر شیراز پرداخته و نکاتی مهم را یادآور شده 
تمامی  ُکنش مندی همکاران گرامی و هم چنین  و  این چالش ها  از  آگاهی  این که  به  توجه  با  است. 
شهروندان در این زمینه می تواند به بهبود همه جانبه ی شرایط یاری رساند، فصل نامه ی »گزارش« 
اقدام به چاپ آن کرده است. بی تردید، مسئولیت موارد یاد شده بر عهده ی نگارنده است و »گزارش« 
آماده است دیدگاه های دیگر کارشناسان و مسئوالن و احیانًا پاسخ های روشن گر آنان را در این باره در 

شماره های بعد به چاپ برساند.
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7- کاشت درخت روی ارتفاعات وکوه های اطراف شهر که طبعًا خارج از محدوده ی استحفاظی و یا حریم شهر قرار دارد، 
می تواند جایگزین فضاهای سبز عمومی الزم باشد و به عنوان سرانه ی شهری مورد محاسبه قرار گیرد؟

8- احداث پل و تقاطع های غیرهم سطح روی خیابان هایی که تعریض شان به آینده ای نامعلوم و به تدریج واگذار شده است، 
قابل قبول است؟

9- احداث ایستگاه قطار شهری روی سطح یک خیابان 45 متری و در مجاورت یک تقاطع ُپر ترافیک به گونه ای که عرض 
معبر اتومبیل را به 14-12 متر تقلیل دهد، قابل قبول و قانونی است؟

10- احداث مجتمع های تجاری اداری مرتفع و متراکم در دو طرف قوس یک چهارراه ُپر ازدحام که قبل از احداث آن ها، خود 
یک گرِه ترافیکی عمده بوده است، قابل قبول و قانونی است؟

11- احداث ساختمان در دو طرف کوچه های 10 متری با ارتفاع 15 متر که با احتساب سرپله به 18/50 متر ارتفاع می رسد، 
قابل قبول و قانونی است؟

12- احداث ساختمان های 4 طبقه و بیش تر در کوچه های 6 متری با 3 متر مشرفیت که کمتر از 2/5 متر معبر ورودی واقعی 
دارند، قابل قبول و قانونی است؟

13- تغییر کاربری بر کلیه ی خیابان ها به تجاری به صورت مخلوطی از تجاری های خطی و مجتمع های کوچک و بزرگ، 
قابل قبول و قانونی است؟

14- احداث ساختمان های مرتفع به گونه ای که چشم انداز و منظر شهر را مسدود نماید، قابل قبول و قانونی است؟
15- بریدن و تخریب یک کوه تاریخی و فرهنگی و نشاندن یک هتل عظیم الجثه به جای آن و در مجاورت آثار تاریخی و 

فرهنگی و مذهبی، قابل قبول و قانونی است؟
16- احداث خیابان به جای اصالح معابر بافت تاریخی و احداث ساختمان های تجاری و اداری بلندمرتبه در بافت تاریخی، 

قابل قبول و قانونی است؟

 ب: باغات قصرالدشت شیراز 
1- در اوایل دهه ی80 طرحی تحت عنوان طرح محدوده ی استحفاظی باغات قصرالدشت تهیه و به تصویب شورای عالی 

شهرسازی و معماری ایران می رسد؛
2- در ابتدای امر براساس اعالم مسئولین ذیربط و مشاورین مربوطه، مساحت باغات واقع در این محدوده 1500 هکتار بوده 

است؛
3- طرح مذکور هیچ گونه اعتنایی به ماده ی 14 قانون زمین شهری نداشته است و گفته می شد که در جهت حفظ و نگهداری 

باغات قصرالدشت است؛
4- هم اینک نتیجه ی طرح بعد از 10 سال براساس اعالم مسئولین و مشاورین مربوطه، باقیماندن600-500 هکتار از باغات 

قصرالدشت است و بقیه به صورت خرد تفکیک و قطعه بندی و احداث بنا شده اند؛ 
5- از نتایج دیگر این طرح، تخریب ارتفاعات شمال غرب شهر که به صورت یکپارچه باغات رزی دیم بود و تبدیل همه ی این 
باغات به ساختمان های بسیار مرتفع و متراکم به صورتی که هم چون سدی جلو وزش باد غالب را به سمت شهر گرفته است؛

6- چندین باغ را نیز شهرداری خریداری نموده است که دو سه باغ را خیابان بندی و تسطیح برای پارکینگ نموده و که تحت 
عنوان باغ خانواده برای ورود بلیط می فروشند.

ج : طرحی تحت عنوان طرح مغایرت های طرح تفصیلی شیراز
1- در سال 1380 برخالف فراز الف از بند دو ماده ی سه قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی 
ایران. تهیه ی طرح مغایرت های طرح  از ماده ی 4 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری  و برخالف بند 4-3 

تفضیلی شیراز به شهرداری شیراز تفویض می گردد؛ 
2- از آن زمان تاکنون 6 مهندس مشاور در استخدام شهرداری شیراز به مدت 17 سال است که شیراز را به آزمایشگاهی 

برای انواع طرح های شهرسازی موردنظر خود تبدیل نموده اند؛
3- از جمله به مدت 5 سال مشغول تهیه  ی طرحی تحت عنوان ساختاری راهبردی بودند که در شورای اسالمی شهر و شورای 
برنامه ریزی استان مورد تصویب قرار گرفت. لیکن، به علت اشکاالت پایه ای و اساسی که اینجانب به آن وزارتخانه ی محترم 

اعالم نموده بودم و متعاقب جلسه ای درآن وزارتخانه، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح مذکور را تأیید ننمود؛
4- باالخره در سال 1393 طرحی به عنوان طرح مغایرت های طرح تفصیلی در کمیسیون ماده ی 5 تصویب گردید؛

5- بسیار حائز اهمیت است که در صورت جلسه ی کمیسیون ماده 5 و قبل از اجرای طرح پیش بینی روند تسریع در تغییرات 
احتمالی آینده نیز توسط مشاوران مذکور گردیده است.
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د: آشفتگی هایی تحت عنوان شهرسازی 
1- چند برابر شدن تراکم ساختمانی و جمعیتی در وضع موجود شهر و اضافه شدن حدود 60 کیلومتر مربع به محدوده ی شهر 
آن هم بسیار متراکم و در مجاورت شهر جدید صدرا با شهر شیراز و گسترش محدوده ی  خدماتی شهرداری شیراز به تعدادی 
از روستاهای واقع شده در محدوده ی استحفاظی جدید شهر تحت عنوان محدوده های منفصل وسعتی به مراتب بیش از نیاز 

جمعیتی این شهر در 7 سال عمر طرح تفصیلی جدید فراهم آورده است؛
2- در منتهی الیه محدوده ی استحفاظی یا حریم جدید شهر واقع در شمال غرب شیراز، شهری تحت عنوان شهر سالمت در 

حال احداث است که پیوسته به مرز استحفاظی شهر است؛ 
3- ایستگاه راه آهن شیراز - اصفهان درمنتهی الیه شمال غرب شیراز و فرودگاه و دروازه های خروجی به طرف استان های 

جنوبی و خلیج فارس در منتهی الیه جنوب شرقی و به  فاصله ی بیش از 40 کیلومتر قرار دارند؛
4- بیمارستان های تخصصی و ُپر مراجع در نیمه ی غربی شهر و سه بیمارستان خصوصی در همان محدوده ی استحفاظی 
باغات قصرالدشت احداث شده اند که هریک از آن ها موجب تخریب باغات بسیار شده اند و قرار است در این قسمت از شهر 

هنوز بیمارستان های وسیع تری احداث شوند؛
5- شهر شیراز که شهری است خطی و برخالف سیاست طرح جامع مصوب که قرار بود از ادامه ی خطی و طولی بودن 
آن جلوگیری شود، هم اکنون محدوده ی طرح جامع 10 کیلومتر از سمت شمال غرب گسترش یافته و این گسترش غیر از 
گسترش محدوده ی استحفاظی است که عماًل تا روستاهای تحت عنوان محدوده ی منفصل در محدوده ی خدمات شهرداری 

خودنمایی می کند که حدود 20 کیلومتر است؛
6- اولین و تنها خط قطار شهری احداثی از نقطه ی آغاز تا پایان، حدود 7 کیلومتر آن در کنار حاشیه ی رودخانه و باغات 
قصردشت که انگشت شمار جمعیت دارد و حدود 3 کیلومتر آن نیز زیر خیابان قصرالدشت که  منطقه ی تقریبًا برخوردار از نظر 
اقتصادی است و مهم تر از همه، از وسط بافت تاریخی و مجموعه ی تاریخی و میراثی کریم خانی گذر می نماید. درحالی که 
در طرح جامع مصوب همان مسیر شرق به غرب، لیکن در نقاط بسیار متراکم و کم برخوردار و در مرز بافت قدیم پیش بینی 

مسیر گردیده بود؛
و  تفصیلی جدید  در طرح  اجرا حتی  قابل  زمینی  ندادن هیچ  و تخصیص  آموزشی الزم  به  علت عدم وجود فضاهای   -7
به خصوص در نیمه ی غربی شهر، خیابان های اصلی محل استقرار مدارس خصوصی شده اند؛ آن هم در بِر خیابان و حتی در 
ساختمان هایی که حداقل 60 سال عمر آن هاست و کاماًل غیر ایمن، گویی مدرسه هم، هم چون مغازه حتمًا بایستی بِر خیابان 
باشد که قابل رؤیت همگان و جذب مشتری باشد، سالمت عبور و مرور بچه ها و انسداد ترافیک و حداقل استانداردهای یک 

مدرسه دیگر مهم نیست؛
8- در یک کوچه ی 10 متری به  طول 250 متر و حداقل قطعات تفکیکی 190-250 متر مربع که مجوز ساخت 18/50 متر 
ارتفاع با محاسبه ی سرپله می دهند که روی سرپله را هم یک مخزن دو سه متری آب قرار می دهند و در یک شهر که در 
محاصره ی چند گسل است و زلزله خیز، درهنگام زلزله که فضای باز مطمئنی وجود ندارد، متصدیان و مجریاِن سالمت مردم 

نیز اعالم می کنند که از خانه ها خارج شوند، به کجا بروند؟
این یک طرح شهرسازی است که اصل آن  آیا  با مشخصات فوق که هم چون تونل مرگ عمل می کند،  به کوچه ای     
بایستی براساس سالمت و تأمین جانی مردم باشد؟ و آیا در این کشور و بعد از 50 سال تهیه ی طرح های شهرسازی و قوانین 
شهرسازی هنوز نسبت ارتفاع مستحدثات با حداقل فواصل شان از یکدیگر معلوم نیست؟ و آیا این ارتفاع هیچ رابطه ای با 

عرض معابر عمومی ندارد؟ آن هم در محل ُسکنای مردم، آیا مشرفیت مهم نیست؟ نور و جریان هوا مهم نیست؟
9- چند برابر شدن تراکم ساختمانی بر اساس طرح جدید تفصیلی که توسط مشاورین در استخدام شهرداری شیراز تهیه و 
در کمیسیون ماده ی 5 مورد تصویب قرار گرفته است، عالوه  بر این که بی اعتمادی و عدم اطمینان نسبت به انتخاب محل 
ُسکنای شهروندان را در بر دارد، باعث شده است حتی ساختمان های احداثی از نوع بتنی و فلزی با قدمت 13-12 سال به 
 خاطر زیاده خواهی بعضی افراد تخریب و یک سرمایه ی ملی که حداقل 50 ساِل دیگر قابل استفاده است، با خاک یکسان و 

به  جایش ساختمانی بسازند که باعث ازار و اذیت دیگران است، اما به هرحال برای شهرداری درآمدزا است!!.؛
10- شهری که بر اساس طرح جامع 1650000 نفر پیش بینِی جمعیتش بوده که هنوز به این میزان جمعیت نرسیده است و 
در مجاورتش شهر جدیدی به نام صدرا به  عنوان سرریز جمعیت شیراز و آن هم به میزان 100000 نفر پیش بینی شده است؛ 

درحالی که در اجرا 300000 نفر را پذیرا می باشد در طرح تفصیلی جدید شهر:
اوالً: شهر صدرا فراموش شده است و نادیده اش گرفته اند؛

ثانیاً: طرح تفصیلی جدید پیش بینی 1750000 نفر جمعیت برای آینده نموده است؛ 
ثالثاً:60 کیلومتر مربع به محدوده ی شهر اضافه کرده اند؛ 
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رابعاً: چندین روستا را در محدوده ی استحفاظی یا حریم قرار داده اند و به  عنوان محدوده ی منفصل شامل خدمات شهرداری 
کرده اند؛

خامساً: حداقل تراکم ساختمانی و جمعیتی را در محدوده ی طرح جامع به دو برابر ارتقاء داده اند.
   با توجه به موارد فوق و این گستردگی بی حد و اندازه و بی تناسب با جمعیت پیش بینی شده که زمین ها و خانه های ارزان 
قیمت در مقایسه با دیگر شهرهای استان و حتی استان های هم جوار فراهم نموده است و احداث مستحدثاتی از قبیل مراکز 
تجاری وسیع و عظیم که جاذب مشاغل کاذب بوده و احداث مراکز تفریحی غیر اصولی روی کوه ها و ارتفاعات شهر، باعث 
شده و می شوند که سیل مهاجرت به شیراز روندی بسیار صعودی و سریع به خود گیرد و مهاجرت نیروهای کار و بی رونقِی 
شهرهای استان و دیگر استان های هم جوار، نتیجه ی آن است که اگر همه ی اثرات مخربی که بر شیراز می گذارد را نادیده 
بگیریم، اما واقعیت آنست که هیچ دولتی در این وامصیبتای خشکسالی و کم آبی، توان تأمین آب جمعیت چند میلیونی آینده ی 
این شهر را ندارد و تأمین آب که از اصولی ترین قواعد مربوط به امکانات و محدودیت های یک شهر در مطالعات طرح های 

شهرسازی است، برای شهرداری و مشاورین در استخدامش و اداره ی کل راه و شهرسازی گویا ناآشنا بوده است.

بررسی علل 
1- تفویض اختیاری که در سال 1380 معاونت شهرسازی و معماری آن وزارت خانه به شهرداری شیراز واگذار نموده مبنی 
بر تهیه ی طرح مغایرت های طرح تفصیلی، که در واقع بخشی از مسئولیت های وزارت مسکن و شهرسازی بوده است که 

نمی توان به  دیگران تفویض نمود؛
2- ادامه ی این رونِد تفویض اختیار به مدت 17 سال که هم چنان ادامه دارد؛ 

3- مغایرت قانونی تهیه ی طرح مغایرت های طرح تفصیلی با ماده ی 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران در سال 1393؛ 

4- عدم پیش گیری و جلوگیری از تهیه ی طرح ساختاری - راهبردی به مدت 6 سال توسط اداره ی کل مسکن و شهرسازی 
وقت که برخالف موضوع تفویض اختیار بوده است و ارائه ی آن به شورای برنامه ریزی استان و تصویب آن؛
5- مشابهت طرح تفصیلی مصوب سال 93 با طرح ساختاری - راهبردی در ارتباط با متراکم نمودن شهر؛ 

6- خودکفایی شهرداری شیراز درحالی که از نظر کسب درآمد با دیگر شهرهای پرجمعیت تر، رقابتی قابل توجه دارد و به 
گفته ی خودشان در کسب درآمد بعد از تهران اول بوده اند؛ 

7- تأسی شهرداری شیراز به شهرداری تهران در الگوی تشکیالت اداری که منجر به حوزه های مختلف مدیر کلی شده است؛ 
8- در اختیار گرفتن توزیع و سهمیه و ارجاع کار به مهندسین عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط شهرداری شیراز؛ 
9- عدم نظارت قانونی بر تهیه ی طرح های دوگانه ی تهیه شده توسط 6 مشاور در استخدام شهرداری شیراز از سال 1380 
تاکنون توسط اداره ی کل راه و شهرسازی استان و تأیید و تصویب در مراجع ذیربط که در غیر این صورت تراکم ساختمانی 

و جمعیتی شهر با توجه به طرح جامع مصوب حداقل به دو برابر افزایش نمی یافت؛
10- تعدد تشکیل جلسات کمیسون ماده ی 5 به  صورت هفتگی که اکثراً بنا به تقاضاهای شهرداری مبنی بر تغییر ضوابط 

است؛
طرح  یا  و  راهبردی   - ساختاری  عنوان  تحت  طرح هایی  تهیه ی  برای  شیراز  شهرداری  به  اختیار  تفویض  سال   17  -11
مغایرت های طرح تفصیلی و استخدام 17 ساله ی 6 مهندسین مشاور توسط شهرداری و هم چنان ادامه ی آن در جهت تغییرات 

آینده و موردنظر شهرداری و تصویب در کمیسیون ماده ی 5؛
12- ضعف سازمان نظام مهندسی ساختمان در کنترل ساختمان حتی در ارتباط با اعضای خود که به خاطر وابستگی مربوط 
به ارجاع کار توسط شهرداری شیراز کاماًل اجبار به پیروی از نظریات و تصمیمات شهرداری دارند و شیوه نامه های شهرداری 

برایشان الزم االجرا است، حتی اگر در تضاد با قوانین جاریه باشد؛
13- ضعف اداره ی کل راه و شهرسازی در ارتباط با مسئولیت نظارت بر ُحسن اجرای طرح های جامع و تفصیلی؛ 

14- ضعف اداره ی کل راه و شهرسازی در ارتباط با نظارت و پیش گیری و جلوگیری از تخلفات شهرداری، حتی در مورد 
ضوابط و مقررات طرح جدید تفصیلی که خوِد شهرداری تهیه کرده است و تخلفات ساختمانی که سازندگان مرتکب می شوند؛ 
درحالی که براساس ماده ی 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اختیارات و توانایی الزم را اداره ی کل مذکور دارا 

می باشد؛
مهندسی  نظام  قانون   34 ماده ی  اجرای  در  توانمندی  بازوی  می توانند  که  مهندسی ساختمان  نظام  سازمان  اعضای   -15
وکنترل ساختمان باشند، به  علت غالب  بودن شهرداری شیراز درکلیه ی امور، تبدیل به نقض کنندگان قانون مذکور شده اند. 
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نتیجه 
1- قبل از تهیه و تصویب طرح تفصیلی جدید، فضاهای خدماتی الزم از جمله آموزشی، بهداشتی و ورزشی؛ بسیار قلیل و با 

کمبود بسیار و مشهود روبه رو بود. حال که تراکم جمعیت به چند برابر ارتقا یافته است، چه خواهد شد؟ 
2- تأسیسات و تجهیزات زیربنایِی شهر هم چون شبکه ی فاضالب، برق، گاز، آب و تلفن که بر اساس طرح جامع و تفصیلی 

مصوب سال های 68 و 74 برنامه ریزی و احداث شده اند، چه خواهند شد؟ 
را  خیابان ها  نوع  و  عبوری  و حجم  ظرفیت  که  ترافیکی  شبکه ی  یک  تثبیت  و  آینده  نیاز  مورد  و  موجود  خیابان های   -3
مشخص کند، بستگی به محاسبات مبدأ و مقصد شهرها که در ارتباط با جمعیت و مشخصات آن و رفت وآمدهای روزانه برای 

فعالیت های مختلف تعریف شده در مناطق مختلف شهر، دارد؛
4- شهری که همه ی کاربری هایش همانند تجاری، مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی و... ، همگی درهم آمیخته و هیچ مرز 
و حریمی برای هریک وجود ندارد و هیچ یک از کاربری ها برای استقرار ضابطه ای محدودکننده ندارد و هر از گاهی طرحی 
جدید برای آن می دهند، چگونه می توان برایش محاسبات ترافیکی انجام داد و چگونه می توان مطمئن بود که این محاسبات 

برای چند سال دیگر دگرگون نشود؟
5- طرح جامع، یک خیابان حلقوی درون شهری را پیش بینی و تصویب نموده است که قطعاتی از آن می باید طی 29 سال 
گذشته به 55 -50 متر تعریض می گردید، که به  علت اجرای طرح تدریجی تعریض حتی باغاتی که در مسیر این تعریض 
تدریجی قرار گرفته اند با کاربری تجاری مجوز گرفته و می گیرند که اصواًل نقض غرض است و متأسفانه مورد تأیید طرح 
تفصیلی جدید و عالوه بر آن، در محل تقاطع با خیابانی دیگر که 45 متری است و در محل قوس این چهارراه، ساختمان های 
معظم تجاری می سازند و در انتهای خیابان 45 متری، آن هم با اشغال سطح معبر خیابان، ایستگاه قطار شهری می سازند؛ 

به گونه ای که عرض مفید سطح عبور خیابان به 14-12 متر می رسد و عماًل یک قیف ترافیکی ایجاد می شود؛
6- به  جای این که خیابان های تعریضِی طرح جامع را ابتدا تعریض کنند و بعد از تعریض در صورت نیاِز مفرط، طرح های 
مختلف تقاطع های غیرهم سطح را تهیه و با توجه به اصل محیط زیست، آلودگی های مختلف و از همه مهم تر، منظر شهری 
تصمیم گیری شود؛ که اگر جوابگو نبود، نسبت به تهیه ی طرح تقاطع های غیرهم سطح و اجرای آن اقدام کنند؛ درحالی که 

برعکس عمل می شود و حتی ترافیک بحرانی تر می شود.

جناب آقای دکترآخوندی 
با عنایت به موارد معروضی، همان گونه که مستحضرید در همه ی کشورها حتی در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه 
نیافته، مفهوم و تهیه ی اجرای طرح های شهرسازی در جهت تأمین حداقل نیازمندی های شهروندان و توسعه ی شهرها از نظر 
فراهم نمودن محیط زیستی سالم و تأمین امنیت های الزم با توجه به مرزبندی کاربری ها و ایجاد تسهیالت الزم اساسی و 
ضروری و حفظ در صیانت از حریم خانوادگی و زندگی خصوصی شهروندان و حفظ و حراست از اِکو سیستم منطقه و مناظر 
طبیعی و مطلوبیت و توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با زیرساخت ها و پتانسیل های موجود و امکانات و 
محدودیت های مختلف و .... می باشد و شهر را برای آسایش، سالمت و رفاه شهروندان می سازند و توسعه می دهند؛ اما معنای 
شهرسازی در شیراز به نظر می رسد فقط در جهت کسب درآمد شهرداری است و طرح مغایرت های طرح تفصیلی عالوه  بر 
این که با توجه به قوانین موضوعه خالف است، اصواًل با ذات شهرسازی منافات و هیچ گونه فصل مشترکی ندارد و تنها با 
رنگ های مختلف حداقل ضابطه ی تفکیک اراضی را نصف کرده اند، تراکم های ساختمانی را چند برابر کرده اند و همه جای 

شهر را تجاری کرده اند.
   خواهشمند است دستور فرمایند هرچه سریع تر به این وضعیت اسفناک رسیدگی شود، که اگر پروردگار عالم رحمت فرمایند و 
زلزله یا آتش سوزی نشود، این توسعه ی کّمی شهر هر روز بیش تر از روز قبل برای شهر و شهروندان ضرر و زیان و محدودیت 

و مضایق بسیار به بار خواهد آورد ...

با احترام - احمد پاد

رونوشت :
- مدیریت محترم فصل نامه ی وزین گزارش، در صورت امکان جهت آگاهی اعضای محترم سازمان منتشر فرمایند. 
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