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گزارش جلسه موضوعی حملونقل

فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1عدم پیوستگی شبکه حملونقل عمومی
و عدم توجه به حملونقل درببهدرب
 .2زمان سفر طوالنی بهخصوص در قیاس
با خودروی شخصی
 .3تعداد کم ناوگان و سرفاصله زیاد بین
وسایل
 .4فرسودگی وکیفیت پایین ناوگان
عمومی
 .5عدم اعتماد و اطمینان به وسایل نقلیه
عمومی
 .6عدم وجود و یا رعایت جدول زمانبندی
 .7عدم تکمیل و بهرهبرداری از خطوط
مصوب مترو و BRT
 .8عدم استفاده از سیستمهای هوشمند در
حملونقل عمومی
 .9ضعف دسترسی از محالت به سیستم
حملونقل عمومی
 .10عدم وجود شبکه پیوسته پیاده و
دوچرخه
 .11سطح و فضای نامناسب مسیرهای
پیاده و دوچرخه
 .12ایمنی پایین دوچرخه و پیاده به دلیل
تداخالت زیاد ترافیکی
 .13عدم تمایل مردم به پیادهروی و
دوچرخهسواری
 .14عدم وجود پارکینگ دوچرخه
 .15عدم وجود شیوههای اجاره و اشتراک
دوچرخه
 .16ازدحام و شلوغی در معابر
 .17ایمنی پایین
 .18زمان سفر طوالنی در معابر
 .19نقص ساختار شبکه معابر و ظرفیت
پایین آن
 .20ضعف انسجام سلسلهمراتبی شبکه
معابر
 .21عدم توجه کافی به روشهای کاهش
تقاضای سفر
 .22تداخل نقش و عملکرد جابجایی و
دسترسی معابر بهخصوص در مبادی
شهرها

نهاد

شرکت مشاور نقش محیط

نماینده

آقای بهزادی
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .23انتقال سفر و حرکتهای منطقهای به
محورهای شعاعی و عبور از محدوده
شهری
 .24کمبود فضای پارکینگ عمومی و
استفاده از حاشیه معابر برای توقفهای
حاشیهای
 .25هزینه باالی توسعه و نگهداری
زیرساختها
 .26عدم هماهنگی بین بخشهای
مختلف مدیریت شهری مانند بخش
عمران و شهرسازی با بخش حملونقل
 .27عدم هماهنگی بین نظام کاربری
زمین و نظام حملونقل
 .28عدم توجه به پیامدهای ناشی از صدور
مجوز کاربریهای جاذب سفر بدون
عارضه سنجی ترافیکی
 .29عدم هماهنگی مناسب بین راهور و
بخشهای حملونقلی
 .30وابستگی درآمدهای شهرداری به
ساخت و سازهای غیرمجاز
 .31اهمیت پایین موضوع دادهها و
اطالعات در مدیریت
 .32عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای
موجود
 .33عدم استفاده مناسب از تکنولوژیهای
نوین مانند سیستمهای هوشمند کنترل
ترافیک و ...
 .34عدم تمایل مردم به استفاده از
حملونقل عمومی و غیرموتوری
 .35کمبود منابع مالی
 .36عدم انطباق اقدامات با اولویتها
 .37سرعت رشد تسهیالت حملونقل
همگانی به مراتب کمتر از توسعه
حملونقل خصوصی
 .38عدم پاسخگویی شبکه حملونقل
هسته مرکزی برای حملونقل عمومی
 .39عدم کمک مالی دولت در سالهای
اخیر
 .40مدیریت واحد شهری
 .41عدم استفاده از تجارب سایر کشورها

نهاد

معاونت حملونقل و ترافیک
شهرداری اصفهان

شهرک علمی و تحقیقاتی
اصفهان

نماینده

آقای لقایی

آقای پشتوار
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .42افزایش هزینههای استفاده از
حملونقل شهری و کاهش هزینههای
حملونقل عمومی
 .43طوالنی بودن زمان سفر
 .44دخیل شدن تمام بازیگران شهر
 .45مشخص نبودن جایگاه سازمان
فناوری اطالعات بهخصوص در کاهش
تقاضای سفر
 .46استفاده از توان علمی کشور
 .47به چالش کشیدن رفتار عقالیی مردم
و پایین نگه داشتن قیمت ارزان بنزین
 .48اثرات خارجی حملونقل همچون
آلودگی هوا بزرگترین مشکل حملونقل
عمومی است
 .49زیرساختهای حملونقلی ،انسان
مدار نیستند (فضای شهری نیستند ،فضای
ترافیکی هستند)
 .50تقدم عرضه بر تقاضا (تقاضا متناسب
با عرضه افزایش مییابد)
 .51عدم توجه به مطالعات عارضهسنجی
 .52بحث عمده تقاضای سفر فرهنگی
است
 .53از دست رفتن ویژگی زیستپذیری و
دوچرخهمحور بودن شهر اصفهان
 .54مسائل ترافیکی صرفاً راهحل ترافیکی
پیدا کردهاست
 .55ایجاد پلهای ارتباطی بین مدهای
حملونقل
 .56مترو اثرات بلندمدت درکاربریهای
دارد
 .57نیاز به مطالعات جامع برای مترو
 .58مطالعه اثرات کاربری زمین و
حملونقل
 .59بیشترین نرخ سفر برای کاربریهای
رستوران ،فستفود و درمانگاه
 .60پراکنش نامناسب کاربریها(عدم
تناسب بین حوزههای جمعیتی و
کاربریهای ایجادشده)
 .61عدم توجه به پارکینگ کاربریها
 .62مطالعات مربوط به غیر موتوری

نهاد

ادارهکل راه و شهرسازی استان
اصفهان

شهرداری اصفهان (سازمان
قطارشهری)

نماینده

آقای هنردان

خانم یزدانی

معاونت برنامهریزی و توسعه
سرمایه انسانی شهرداری

خانم محمودصالحی

اصفهان
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
.63فرهنگ دوچرخهسواری مهمترین مانع
توسعه دوچرخهسواری
 .64تراکم رفتوآمد در محل استقرار
کاربریهای تجاری ،خدماتی
 .65نامناسب بودن ظرفیت پارکینگ
حاشیهای
 .66کمبود عالئم راهنمایی رانندگی
 .67ضعیف بودن ارتباط بین حملونقل و
کاربری زمین
 .68ارزان بودن حملونقل شخصی(کلیه
هزینههای مستقیم و غیرمستقیم)
 .69عادالنه کردن قیمت برای امکانات
ترافیکی
 .70وسیعتر دیدن مسئله از لحاظ
هزینههای سایر بخشها
 .71عدم هماهنگی میان معاونت
حملونقل و معاونت شهرسازی شهرداری
 .72غیر قابل رقابت بودن حملونقل
عمومی و شخصی به خاطر هزینهها
 .73بیشترین تاثیر افزایش قیمت بنزین در
انتخاب مد سفر
 .74فقدان درآمدهای پایدار شهری
 .75مشکالت منطقهای
 .76وابستگی نیازهای شهری موجود در
منطقه به شهر اصفهان
 .77عدم استفاده همه قشرها از حملونقل
عمومی
 .78دخل و تصرف در بافت تاریخی
 .79نیاز به پیوستهای فرهنگی اجتماعی
گروه های حملونقل
 .80نیاز به محدودیت جدی در استفاده از
حملونقل خصوصی در مرکز شهر
 .81توسعه تجارت الکترونیک و تقویت
دولت الکترونیک و برون سپاری خدمات
 .82معابر بینام ،معابر همنام
 .83مشخص نبودن مرز محله

نهاد

نماینده

مرکز کنترل ترافیک و نظارت
تصویری معاونت حملونقل و

آقای کریمی

ترافیک شهرداری اصفهان

فرمانداری شهرستان اصفهان

معاونت شهرسازی و معماری
شهرداری اصفهان

سازمان پایانههای شهرداری
اصفهان

آقای اورنگی

آقای سهرابی

آقای شبانی
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1فرمانداری شهرستان اصفهان
 .2ادارهکل راه و شهرسازی استان اصفهان
 .3ادارهکل پست استان اصفهان

نماینده
شهاب اورنگی
علی هنردان
حمیدرضا هدایت

 .4شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

احمد پشتوار

 .5معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان

جمشید لقایی

 .6سازمان پایانههای شهرداری اصفهان

محمد شبانی

 .7شرکت مترو منطقه اصفهان

محمد لیاقتپور

 .8شهرداری اصفهان (سازمان قطار شهری)

آناهیتا یزدانی

 .9مرکز کنترل ترافیک و نظارت تصویری معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری

هادی کریمی

اصفهان
 .10ادارهکل پست استان اصفهان
 .11معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

محمد پژوهش
فریاد پرهیز

 .12شرکت مشاور نقش محیط

غالمعلی بهزادی

 .13شرکت مشاور نقش محیط

مجید نمینی

 .14معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری اصفهان

مریم لطیفی

 .15معاونت برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

سمیه محمودصالحی

 .16معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

علیمحمد ظهرابی

 .17شرکت مشاور نقش محیط

محمدرضا غالمی

 .18شرکت مشاور نقش محیط

حمیدرضا صفری

 .19معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

رضا فتوح

 .20معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

آقای سهرابی
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