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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .1عدم همخوانی شهرسازی و حمل و نقل (مکانگزینی)
 .2حمل و نقل عمومی به عنوان زیرساخت اصلی شهر (در چه شرایطی چه زیرساختی)
 .3عدم همکاری پلیس برای مدیریت حمل و نقل
 .4اقتصاد حمل و نقل (تهیه طرحها بدون توجیه اقتصادی)
 .5عدم وجود تعریف مشخص برای حمل و نقل بار و مسافر
 .6شرایط اقتصادی نامناسب جامعه و عدم حرفهای بودن شغل
 .7تفکیک حمل و نقل عمومی و خصوصی
 .8عدم هماهنگی سازمان با یکدیگر در راه سازی
 .9عدم وجود خط مشی صحیح
 .10ساختار سنتی حمل و نقل
 .11تراکم فراوان وسیله نقلیه
 .12تغییر عرض معابر
 .13عدم تعیین محل مناسب نصب تابلو
 .14نبود فضای پارک
 .15ضعف حمل و نقل عمومی
 .16عدم وجود درآمد پایدار شهرداری
 .17عدم رعایت قوانین عبور و مرور توسط عابرین (پیاده و سواره)
 .18الزامات نرمافزاری (فرهنگسازی) و سختافزاری (زیرساختها)
 .19عدم وجود الگوی صحیح مصرف جامعه
 .20وجود فرهنگ تک سرنشین و عدم استفاده از حمل و نقل عمومی
 .21کمبود خطوط مترو و اتوبوسرانی
 .22هزینههای فرصت برای استفاده از حمل و نقل عمومی زیاد است
 .23نبود اعتماد به سیستم حمل و نقل عمومی
 .24کمبود خطوط مترو
 .25عدم وجود مدیریت واحد شهری در برنامهها و تصمیمات شهری
 .26عدم استفاده مناسب از توان بخش خصوصی
 .27عدم یکپارچگی در سیستم حمل و نقل عمومی
 .28عدم تعیین تکلیف تاکسی به عنوان حمل و نقل عمومی یا خصوصی
 .29عدم تعیین تکلیف تاکسیها و دفاتر تاکسی تلفنی برای طرح زوج و فرد
 .30نارضایتی از عدم توجه به دفاتر تاکسی تلفنی
 .31نبود پالک مشخص برای آژانسها
 .32مغفول بودن میزان تقاضا سفر کاربریهای جاذب سفر
 .33عدم توجه به میزان تولید سفر هر کاربری
 .34عدم دیدگاه اولویتبندی در نهادها برای اجرای اهداف
 .35انطباق الگوی سفر امروزی در بافتهای شهری که در گذشته شکل گرفتهاند
 .36ضرورت توجه به حقوق مکتسبه از طرحهای قبلی
 .37توجه به الگوی سفر برای کاربریهای ایجادشده در سطح شهر
 .38توجه به موج چهارم جمعیت و فرهنگسازی برای آنها
 .39تصمیمات سازمانها باید با مردم باشد ()CRM
 .40عدم وجود تجربه خوب برای مردم در حمل و نقل
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فهرست مشکالت از دیدگاه حاضران
مشکالت
 .41ضرورت توجه به مدیریت تعامل با مردم
 .42عدم توجه به نیاز مردم در جلسات
 .43کمبود ارتباطات مدیریتی با مردم
 .44طرحریزی و نقشهریزی از دیدگاه مدیران
 .45خواستههای شهرداری و فشار از سمت شهرداری برای کسب درآمد
 .46سفرهای شهری طویل به دلیل عدم توجه به نیاز مردم در محالت
 .47ساخت و ساز معابر و پلهای جدید بدون توجه به مشکالت معابر موجود
 .48عدم وجود قوانین مشخص و مدون برای ناوگان سنگین
 .49نبود قانون مشخص برای وانتبارها و بارکشهای شهری
 .50مجوز های متعدد برای حرکت کامیون ها و وانتبارها از طریق معاونت شهرسازی
 .51عدم مدیریت وانتبارها و بارکشهای شهری
 .52مدیریت سوخت ناوگان بار توسط سازمان (حمل و نقل)
 .53طوالنی شدن فرآیند ساخت و ساز به دلیل ناتوانی مدیریت درست ناوگان
 .54عدم توجه به سیستمهای حمل و نقل جدید
 .55نبود آییننامه جامع حمل و نقل
 .56عدم منابع مالی برای خرید اتوبوسها و نوسازی ناوگان
 .57تراکم محوری شهرداریها
 .58نبود ضمانت اجرایی برای اولویتبندیها در حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومی
 .59عدم انطباق اقدامات با اولویتها
 .60عدم توجه به کیفیت جابهجایی مسافر
 .61عدم وجود مسیر ویژه برای اتوبوس
 .62عدم توجه به سهم حمل و نقل عمومی در معابر شهری
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فهرست کل نهادها و افراد حاضر در جلسه
نهاد
 .1اداره فرودگاههای استان اصفهان
 .2معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
 .3اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان اصفهان
 .4انجمن جاده امن امید اصفهان
 .5جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان
 .6اتحادیه تاکسی سرویسهای اصفهان

نماینده
علی شاه نظری
فرزاد قریشی
فرهاد جانیقربان
شهرام شفیعی
مهوش خادمالفقرایی
قدرت صادقی

 .7ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان

محمدرضا دشتی

 .8شهرداری اصفهان (شرکت واحد اتوبوسرانی)

علیرضا آقاسی

 .9جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان
 .10شرکت مشاور نقش محیط

مینا جاللی
مهدیه قائممقامی

 .11معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان

حسن سلمانی

 .12مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر اصفهان

احسان مالکیپور

 .13شرکت مشاور نقش محیط

حسین بهرامی
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