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در ابتدا جناب آقای تقیزاده ،ضمن خیرمقدم به مدعوین ،علت برگزاری جلسه و دستور آن را توریح نمودند.
در ادامه خانم باریکانی گزارشی از شمیتههای برگزار شده و در دست برگزاری ارائه نمودند.
در بخش دیگری از جلسه جناب آقای تقیزاده "ضرورت تغییر نگرش های ترافیکی" را در قالب ارائهای ،عنوان شرده و اعضای جلسه نظرات خود
را با محوریت اهمیت نظارت در طرحهای حملونقلی اعم از  ،Road Dietاسهتااده از  ITSبرای شاهش ترافیک ،تسهیل روند تصویب طرحهای
ترافیکی ،ایجاد محدودیتهای بافتی در مطالعات و پروژههای شههرسهازی ،ح ت تقاضهای ضیرضهروری ،توجه به خواسههت مردم ،ایجاد مسیرهای
جهایگزین ریلی برای شهاهش ترافیهک ،درخواسهههت حمهایت دولت از حملونقل عمومی ،افزایش تولید ناوگان حملونقل همگانی در برابر ناوگان
شخصی ،واردات ناوگان ریلی و  ...بیان نمودند.
در این بخش توصهیه گردید شه معضه ت و موک ت ترافیکی بینشهری مازندران توسط مدیرشل اداره راه و شهرسازی مازندران در قالب نامهای
تدوین و جهت بررسی به معاونت حملونقل وزارت راه و شهرسازی ارسال گردد.
ارائهی دیگر با موضوع "سامانه اتوبوس تندرو ( )BRTتهران – شرج" توسط آقای مهندس محمد پوررضا ،انجام شد شه اعضای جلسه نظرات خود
را حول محورهای الزام نگرش آمایوهی به توسهعه طرحهای حمل ونقلی ،لزوم واشاوی علل تقاضهای سار بین تهران و شرج ،تمرشز روی سارهای
روزانه ،ایجاد فرهنگ ترافیکی بین رانندگان وسههائط نقلیه ،بررسههی افح طرحهای شهههرهای جدید تاثیرگ ار بر خط  BRTم شور ،بررسههی فرفیت
 BRTبه دو صهورت ایستاده و نوسته ،ایجاد متولی یکپارجه برای حملونقل عمومی ،توجه به سرمایهگ اران بخش خصوصی ،در نظرگیری ساعت
پیک تقاضا برای خط مورد مطالعه ،ضرورت همگامسازی طرحهای جامع حملونقل و طرحهای جامع شهری و بررسی راهکارهای پوتیبان راهکار
مورد مطاعه اعم از تغییر ساعات شاری و  ...را ارائه نمودند.
در این بخش مقرر شههد شه جلسهههای با هماهنگی دفتر آقای مهندس میرزایی (مدیرشل ارزیابیهای اقتصههادی و مدیریت بهرهوری وزارت راه و
شههرسهازی) با حضهور مدیران شل ادارات راهوشههرسازی تهران و شرج ،معاونت حملونقل و ترافیک شرج ،نماینده شورای استانهای جناب آقای
یعقوبی ،نماینده معاونت حملونقل و ترافیک شههرداری تهران و شارشهناسان و نمایندگان متخصص شرشت مواور ،در خصوص بررسی شارشناسی
مطالعات  BRTتهران-شرج برگزار گردد و نتایج آن در جلسه آتی شارگروه به سمع و نظر حاضرین برسد.
در انتها جناب آقای تقیزاده جلسه را با توضیحاتی راجع به دعوت افراد شارگروه به همایش شهرسازی ریلپایه (شه مورخ  1و  6بهمن ماه در مکان
دانوهگاه شههید بهوهتی انجام خواهد شهد) و اط عرسانی برگزاری جلسه شارگروه لجستیک (باری) طی دو هاتهی آتی ،جمعبندی نموده و ضمن
توکر از حضور مدعوین ،از ایوان را برای جلسه آتی این شمیته دعوت به عمل آوردند.

