صورت جلسهی اولين شورای راهبردی توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني )(TOD
50:88
ساعت پایان:
51:98
ساعت شروع:
5931/80/51
تاریخ برگزاری جلسه:
2
تعداد صفحه:
دفتر وزیر محترم راه و شهرسازی
مکان جلسه:
وزیر محترم راه و شهرسازی
رئیس جلسه:
مدعوین جلسه :آقایان :تقي زاده ،ایزدی ،محمدزاده ،شکرچيزاده ،طاهرخاني ،عشایری ،بينیاز ،پورسیدآقایي ،بیرانوند ،علیقارداشي ،سیادت موسوی،محمدیان،
نوابزاده ،صادقپور .خانمها :اماني ،میرمقتدایي ،باریکاني.
شرح مختصر جلسه و مصوبات عمومي
اولین شورای راهبردی توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني ) (TODبا بیان موضوعات زیر برگزار گردید:





اقدامات انجام شده تاكنون
اقداماتي كه در این راستا ميبایست صورت پذیرد
گزارشي از برنامهریزی و اقدامات صورت گرفته برای همایش  TODدر دیماه سال جاری
گزارشي از كنفرانس  Next stationسال جاری در مادرید و برگزاری این كنفرانس در سال  2853در شهر یزد

 مشخص شدن متولي كاری و مالي همایش  TODو كنفرانس Next station
قرار است این شورا حداقل  2بار در سال برگزار گردد.

مصوبات اجرایي
ردیف

مصوبه

مسئول اجرا

موعد اجرا

مقرر گردید كمیتهای تحت عنوان "كميته  "TODبا هدف بررسي تمامي طرحهاای

5

 TODارائه شده از سازمان ها ،ذیل شورایعالي شهرسازی و معماری باا اعااا معرفاي
شده از سوی این بخش ها شکل بگیرد :معاونت شهرسازی و معماری ،معاونت حمل و
نقل ،شركت راهآهن ج.ا.ا ،شركت عمران و بهسازی شهری ،شاركت عماران شاهرهای
جدید ،مركز تحقیقات راه مسکن و شهرساازی ،شاورایعالي ترافیا( زوزارت كشاور ،
شهرداری تهاران زمعاونات حمال و نقال ترافیا(  ،شاورای اسا مي شاهر تهاران و
استاندارای و شهرداریها حسب موضوع.

معاونت شهرسازی و
معماری

2

مقرر شد شرحخدمات طرحهای فرادست ملاي مصاوبات شاورای عاالي شهرساازی و
معماری ،طرحهاای شاهری و ناحیاهای شاامل :مجموعاه شاهری ،طرحهاای جاام ،
تفصیلي شهری و طرحهای ناحیهای ،شرح خدمات تهیه طرحهای جام حمل و نقال
شهری با رویکرد "توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني" مورد بازنگری قرار گیرد.

9

شركت راهآهن ج.ا.ا
در راستای اجرایيسازی  TODو ارائه خروجاي مطلاوب در هماایش بعادی Next
و
 stationسال  2853در شهر یزد ،مقرر گردید نسبت به اجرای  TODدر ساه شاهر
اقاااادام گااااردد :ری و ورامااااین زدسااااتهبندی شااااهر كوچاااا(  ،قاااازوین شهرداری تهران زمعاونت
حمل و نقل و ترافی(
زدستهبندی شهر میاني و تهران زدستهبندی ك نشهر و شهر جدید اقدام گردد.

4

مقرر گردید همایش  TODدر دیماه ساال جااری ترجیحااً در ساالن هماایش مركاز
تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برگزار گردد و در این همایش به ارائه دساتاوردها،
چالشهاا و فرصااتهای ساارمایهگذاری در  TODاشاااره گااردد .محااور ایاان همااایش
"پیشرفتها و چالشهای موجود" مورد تایید قرار گرفت.
همچنین مقرر گردید متولي اجرای همایش  TODسال جاری ،معاونت حمل و نقل و
مسئول تهیه مناب مالي این همایش ،شركت راه آهن ج.ا.ا باشد.

مركز ارتباطات و
اط عرساني وزارت راه و
شهرسازی و
معاونت حمل ونقل و
شركت راهآهن ج.ا.ا

1

مقرر گردید شاورای سیاساتگذاری در خصاو كنفارانس  Next stationساال
 2853در شاهر یازد برگازار و شاعار ایان كنفارانس "Ancient City, Modern
" Stationدر نظر گرفته شود.

شركت راه آهن ج.ا.ا

معاونت شهرسازی و
معماری

در اولین جلسه
شورایعالي
شهرسازی
معماری مطرح و
تصویب گردد.
تا  2ماه بعد از اب غ
راهنما توسط
شورایعالي
شهرسازی و
معماری

تا  2سال آتي

تا همایش

ارسال اولین گزارش
تا دو ماه آتي به
كمیته  TODو ارائه

گزارش هر  2ماه
یکبار به كمیته
مذكور

"البته این پیشنهاد ميبایست به  UICارائه و در صورت تأیید مطرح گردد".
همچنین مقارر شاد متاولي كلیاه مراحال برناماهریزی ،اجارا و همااهنگي باا ساایر
سازمانهای مرتبط درون و بیرون وزارت راه و شهرسازی و مسئول تهیه منااب ماالي
كنفرانس  Next stationشركت راهآهن ج.ا.ا باشد.

1

مقرر گردید متولي تغییر نگرش معاونت حمل و نقل باا همکااری مركاز ارتباطاات و
اط عرساني وزارت راه و شهرسازی در خصو نشر این امر مهم در رسانهها ،محافال
خبری و همچنین مركز تحقیقات راه و مسکن و شهرساازی در راساتای اساتفاده از
پتانسیل موجود جهت تغییر نگرش برای این امر باشد.

معاونت حمل و نقل با
همکاری مركز ارتباطات
و اط عرساني وزارت راه
و شهرسازی و مركز
تحقیقات راه و مسکن و
شهرسازی

*

