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 مشکالت
 (ینیگزو حمل و نقل )مکان یشهرساز ی. عدم همخوان1
 (یرساختیچه ز یطیشهر )در چه شرا یاصل رساختیبه عنوان ز ی. حمل و نقل عموم2
 حمل و نقل تیریمد یبرا سیپل ی. عدم همکار3
 (یاقتصاده یها بدون توجطرح هی. اقتصاد حمل و نقل )ته4
 حمل و نقل بار و مسافر یمشخص برا فی. عدم وجود تعر5
 بودن شغل یانامناسب جامعه و عدم حرفه یاقتصاد طی. شرا6
 یو خصوص یحمل و نقل عموم کی. تفک7
 یدر راه ساز گریکدیسازمان با  ی. عدم هماهنگ8
  حیصح ی. عدم وجود خط مش9

 حمل و نقل ی. ساختار سنت10
 هینقل لهی. تراکم فراوان وس11
 عرض معابر ریی. تغ12
 محل مناسب نصب تابلو نیی. عدم تع13
 پارک ی. نبود فضا14
 ی. ضعف حمل و نقل عموم15
 یشهردار داری. عدم وجود درآمد پا16
 و سواره( ادهی)پ نیعبور و مرور توسط عابر نیقوان تی. عدم رعا17
 ها(رساختی)ز یافزار( و سختیساز)فرهنگ یافزار. الزامات نرم18
 مصرف جامعه حیصح ی. عدم وجود الگو19
 یو عدم استفاده از  حمل و نقل عموم نی. وجود فرهنگ تک سرنش20
 ی. کمبود خطوط مترو و اتوبوسران21
 است ادیز یاستفاده از حمل و نقل عموم یفرصت برا یهانهی. هز22
 یحمل و نقل عموم ستمی. نبود اعتماد به س23
 . کمبود خطوط مترو24
 یشهر ماتیها و تصمدر برنامه یهرواحد ش تیری. عدم وجود مد25
 ی. عدم استفاده مناسب از توان بخش خصوص26
 یحمل و نقل عموم ستمیدر س یکپارچگی. عدم 27
 یخصوص ای یبه عنوان حمل و نقل عموم یتاکس فیتکل نیی. عدم تع28
 طرح زوج و فرد یبرا یتلفن یها و دفاتر تاکسیتاکس فیتکل نیی. عدم تع29
 یتلفن یاز عدم توجه به دفاتر تاکس یتی. نارضا30
 هاآژانس ی. نبود پالک مشخص برا31
 جاذب سفر یهایتقاضا سفر کاربر زانی. مغفول بودن م32
 یسفر هر کاربر دیتول زانی. عدم توجه به م33
 اهداف یاجرا یدر نهادها برا یبندتیاولو دگاهی. عدم د34
 اندکه در گذشته شکل گرفته یشهر یهادر بافت یسفر امروز ی. انطباق الگو35
 یقبل یها. ضرورت توجه به حقوق مکتسبه از طرح36
 شده در سطح شهرجادیا یهایکاربر یسفر برا ی. توجه به الگو37
 هاآن یبرا یسازو فرهنگ تی. توجه به موج چهارم جمع38
 (CRMبا مردم باشد ) دیها باسازمان ماتی. تصم39
 مردم در حمل و نقل یوجود تجربه خوب برا. عدم 40
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 مشکالت
 تعامل با مردم تیری. ضرورت توجه به مد41
 مردم در جلسات ازی. عدم توجه به ن42
 با مردم یتیری. کمبود ارتباطات مد43
 رانیمد دگاهیاز د یزیرو نقشه یزیر. طرح44
 کسب درآمد یبرا یو فشار از سمت شهردار یشهردار یها. خواسته45
 مردم در محالت ازیعدم توجه به ن لیبه دل لیطو یشهر ی. سفرها46
 بدون توجه به مشکالت معابر موجود دیجد یها. ساخت و ساز معابر و پل47
 نیناوگان سنگ یمشخص و مدون برا نی. عدم وجود قوان48
 یشهر یهابارها  و بارکشوانت ی. نبود قانون مشخص برا49
 یمعاونت شهرساز قیبارها از طرها و وانت ونیحرکت کام یتعدد برام ی. مجوز ها50
 یشهر یهابارها و بارکشوانت تیری. عدم مد51
 سوخت ناوگان بار توسط سازمان )حمل و نقل( تیری. مد52
 درست ناوگان تیریمد یناتوان لیساخت و ساز به دل ندیشدن فرآ ی. طوالن53
 دیحمل و نقل جد یهاستمی. عدم توجه به س54
 نامه جامع حمل و نقلنیی. نبود آ55
 ناوگان یها و نوسازساتوبو دیخر یبرا ی. عدم منابع مال56
 هایشهردار ی. تراکم محور57
 یها در حمل و نقل به خصوص حمل و نقل عمومیبندتیاولو یبرا یی. نبود ضمانت اجرا58
 هاتی. عدم انطباق اقدامات با اولو59
 مسافر ییجاجابه تیفیعدم توجه به ک. 60
 اتوبوس  یبرا ژهیو ری. عدم وجود مس61
 یدر معابر شهر ی. عدم توجه به سهم حمل و نقل عموم62
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 نماینده نهاد
 علی شاه نظری های استان اصفهاناداره فرودگاه .1

 فرزاد قریشی  معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان .2

 قربانفرهاد جانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان .3

 شهرام شفیعی انجمن جاده امن امید اصفهان .4

 الفقراییمهوش خادم دانشگاهی دانشگاه اصفهانجهاد  .5

 قدرت صادقی های اصفهاناتحادیه تاکسی سرویس .6

 محمدرضا دشتی کل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهاناداره .7

 علیرضا آقاسی شهرداری اصفهان )شرکت واحد اتوبوسرانی( .8

 مینا جاللی جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان .9

 مقامیمهدیه قائم محیطشرکت مشاور نقش  .10

 حسن سلمانی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان .11

 پوراحسان مالکی های شورای اسالمی شهر اصفهانمرکز پژوهش .12

 حسین بهرامی شرکت مشاور نقش محیط .13
 

 


