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 نماینده نهاد مشکالت
 یونقل عمومشبکه حمل یوستگیعدم پ. 1

 درببهنقل دربوو عدم توجه به حمل

 بهزادی آقای طیمشاور نقش محشرکت 

 اسیخصوص در قهب یزمان سفر طوالن .2
 یشخص یبا خودرو

 نیب ادیرفاصله زس تعداد کم ناوگان و .3
 لیوسا

ناوگان  نییپا تیفیوک یفرسودگ .4
 یعموم

 هینقل لیبه وسا نانیعدم اعتماد و اطم .5
 یعموم

 یبندجدول زمان تیرعا ایعدم وجود و  .6
از خطوط  یبردارو بهره لیعدم تکم .7

 BRTمصوب مترو و 

هوشمند در  یهاستمیعدم استفاده از س .8
 ینقل عموموحمل

 ستمیاز محالت به س یضعف دسترس .9
 یعموم نقلوحمل

و  ادهیپ وستهیعدم وجود شبکه پ .10
 دوچرخه

 یرهاینامناسب مس یسطح و فضا .11
 و دوچرخه ادهیپ

 لیبه دل ادهیدوچرخه و پ نییپا یمنیا .12
 یکیتراف ادیتداخالت ز

و  یروادهیمردم به پ لیعدم تما .13
 یسواردوچرخه

 دوچرخه نگیعدم وجود پارک .14
اجاره و اشتراک  یهاوهیعدم وجود ش .15

 دوچرخه
 در معابر یازدحام و شلوغ .16
 ایمنی پایین .17
 در معابر یزمان سفر طوالن .18
 تینقص ساختار شبکه معابر و ظرف .19
 آن نییپا

شبکه  یراتبمهضعف انسجام سلسل .20
 معابر

کاهش  یهابه روش یعدم توجه کاف .21
 سفر یتقاضا

و  ییتداخل نقش و عملکرد جابجا .22
 یدر مباد خصوصبهمعابر  یدسترس
 شهرها
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 نماینده نهاد مشکالت
به  یامنطقه یهاانتقال سفر و حرکت .23

و عبور از محدوده  یشعاع یهامحور
 یشهر

و  یعموم نگیپارک یفضا کمبود .24
 یهاتوقف یمعابر برا هیاستفاده از حاش

 یاهیحاش

 یتوسعه و نگهدار یباال نهیهز .25
 هارساختیز

 یهابخش نیب یهماهنگ عدم .26
مانند بخش  یشهر تیریمختلف مد

 نقلوحملبا بخش  یعمران و شهرساز

 ینظام کاربر نیب یهماهنگ عدم .27
 ونقلحملو نظام  نیزم

از صدور  یناش یامدهایتوجه به پ عدم .28
جاذب سفر بدون  یهایمجوز کاربر
 یکیتراف یعارضه سنج

راهور و  نیمناسب ب یهماهنگ عدم .29
 یونقلحمل یهابخش

به  یشهردار یدرآمدها یوابستگ .30
 مجازریغ یسازهاو  ساخت

ها و موضوع داده نییپا تیاهم .31
 تیریاطالعات در مد

 یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به عدم .32
 موجود

 یهایاستفاده مناسب از تکنولوژ عدم .33
هوشمند کنترل  یهاستمیمانند س نینو

 و ... کیتراف

از  مردم به استفاده لیتما عدم .34
 یموتورریو غ یعموم ونقلحمل

 یمنابع مال کمبود .35

 هاتیانطباق اقدامات با اولو عدم .36

 ونقلحمل التیسرعت رشد تسه .37
تر از توسعه به مراتب کم یهمگان
 یخصوص ونقلحمل

 ونقلحملشبکه  ییپاسخگو عدم .38
 یعموم ونقلحمل یبرا یهسته مرکز

 یاهدولت در سال یکمک مال عدم .39
 ریاخ

 کیونقل و ترافمعاونت حمل

 اصفهان یشهردار
 لقاییآقای 

 یواحد شهر تیریمد .40

 هاکشور ریاستفاده از تجارب سا عدم .41

شهرک علمی و تحقیقاتی 

 اصفهان
 پشتوارآقای 
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 نماینده نهاد مشکالت
استفاده از  یهانهیهز شیافزا .42

 یهانهیو کاهش هز یشهر ونقلحمل
 یعموم ونقلحمل

 بودن زمان سفر یطوالن .43

 شهر گرانیشدن تمام باز لیدخ .44

سازمان  گاهینبودن جا مشخص .45
خصوص در کاهش اطالعات به یفناور
 سفر یتقاضا

 کشور یاز توان علم استفاده .46

مردم  ییرفتار عقال دنیبه چالش کش .47
 نیارزان بنز متینگه داشتن ق نییو پا

چون هم ونقلحمل یخارج اثرات .48
 نقلوحملمشکل  نیترهوا بزرگ یآلودگ
 است یعموم

انسان  ،یونقلحمل یهارساختیز .49
 یفضا ستند،ین یشهر ی)فضا ستندیمدار ن

 هستند( یکیتراف

عرضه بر تقاضا )تقاضا متناسب  تقدم .50
 (ابدییم شیبا عرضه افزا

  یسنجتوجه به مطالعات عارضه عدم .51

 یسفر فرهنگ یعمده تقاضا بحث .52
 است

و  یریپذستیز یژگیدست رفتن و از .53
 محور بودن شهر اصفهان دوچرخه

 یکیحل ترافراه صرفاً یکیتراف مسائل .54
 استکرده دایپ

استان  کل راه و شهرسازیاداره

 اصفهان
 آقای هنردان

 یمدها نیب یارتباط یهاپل جادیا .55
 ونقلحمل

 یهایاثرات بلندمدت درکاربر مترو .56
 دارد

 مترو یبه مطالعات جامع برا  ازین .57

شهرداری اصفهان )سازمان 

 قطارشهری(
 خانم یزدانی

 و نیزم یمطالعه اثرات کاربر .58
  ونقلحمل

 یهایکاربر ینرخ سفر برا نیشتریب .59
 فود و درمانگاهرستوران، فست

ها)عدم ینامناسب کاربر پراکنش .60
و  یتیجمع یهاحوزه نیتناسب ب

 شده(جادیا یهایکاربر

 هایکاربر نگیتوجه به پارک عدم .61

 یموتور ریمربوط به غ مطالعات .62

ریزی و توسعه معاونت برنامه

سرمایه انسانی شهرداری 

 اصفهان

 خانم محمودصالحی
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 نماینده نهاد مشکالت
مانع  نیمهمتر یسواردوچرخه فرهنگ.63

 یسوارتوسعه دوچرخه

وآمد در محل استقرار رفت تراکم .64
 یخدمات ،یتجار یهایکاربر

 نگیپارک تیبودن ظرف نامناسب .65
  یاهیحاش

 یرانندگ ییعالئم راهنما کمبود .66

و  نقلوحمل نیبودن ارتباط ب فیضع .67
 نیزم یکاربر

 هی)کلیشخص نقلوحملبودن  ارزان .68
 (میمستقریو غ میمستق یهانهیهز

امکانات  یبرا متیکردن ق عادالنه .69
 یکیتراف

مسئله از لحاظ  دنیتر دعیوس .70
 ها بخش ریسا یهانهیهز

معاونت  انیم یهماهنگ عدم .71
 یشهردار یشهرسازو معاونت  نقلوحمل

و نظارت  کیمرکز کنترل تراف

ونقل و معاونت حمل یریتصو

 اصفهان یشهردار کیتراف

 آقای کریمی

 نقلوحملقابل رقابت بودن  ریغ .72
 هانهیبه خاطر هز یو شخص یعموم

در  نیبنز متیق شیافزا ریتاث نیشتریب .73
 انتخاب مد سفر

 آقای اورنگی شهرستان اصفهان یفرماندار

 یشهر داریپا یهافقدان درآمد .74

 یامنطقه مشکالت .75

موجود در  یشهر یهاازین یوابستگ .76
 منطقه به شهر اصفهان

 نقلوحملها از استفاده همه قشر عدم .77
 یعموم

 یو معمار یمعاونت شهرساز

 اصفهان یشهردار
 آقای سهرابی

  یخیبافت تاردخل و تصرف در  .78

 یاجتماع یفرهنگ یهاوستیبه پ ازین .79
 نقلوحمل یگروه ها

در استفاده از  یجد تیبه محدود ازین .80
 در مرکز شهر یخصوص نقلوحمل

 تیو تقو کیتجارت الکترون توسعه .81
 خدمات یو برون سپار کیدولت الکترون

 معابر همنام نام،یب معابر .82

 نبودن مرز محله مشخص .83

 یشهردار یهاانهیسازمان پا

 اصفهان
 آقای شبانی
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 نماینده نهاد
 شهاب اورنگی شهرستان اصفهان یفرماندار .1

 علی هنردان استان اصفهان یکل راه و شهرسازاداره .2

 حمیدرضا هدایت کل پست استان اصفهاناداره .3

 احمد پشتوار اصفهان یقاتیو تحق یشهرک علم .4

 جمشید لقایی اصفهان یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل .5

 محمد شبانی اصفهان یشهردار یهاانهیسازمان پا .6

 پورمحمد لیاقت شرکت مترو منطقه اصفهان .7

 آناهیتا یزدانی (یاصفهان )سازمان قطار شهر یشهردار .8

 یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل یریو نظارت تصو کیمرکز کنترل تراف .9

 اصفهان

 هادی کریمی

 محمد پژوهش کل پست استان اصفهاناداره .10

 فریاد پرهیز اصفهان یشهردار یو معمار یشهرسازمعاونت  .11

 یبهزاد یغالمعل طیشرکت مشاور نقش مح .12

 ینینم دیمج طیشرکت مشاور نقش مح .13

 یفیلط میمر اصفهان یشهردار کیونقل و ترافمعاونت حمل .14

 یمحمودصالح هیسم اصفهان یشهردار یانسان هیو توسعه سرما یزیرمعاونت برنامه .15

 یظهراب محمدیعل اصفهان یشهردار یو معمار یشهرسازمعاونت  .16

 یمحمدرضا غالم طیشرکت مشاور نقش مح .17

 یصفر درضایحم طیشرکت مشاور نقش مح .18

 رضا فتوح اصفهان یشهردار یو معمار یمعاونت شهرساز .19

 آقای سهرابی اصفهان شهرداری معماری و شهرسازی معاونت .20

 


