گزارش جلسات و فعالیت های واحد حمل ونقل وترافیک از مورخ  97/4/9لغایت 97/4/14

سومین جلسه شورای ترافیک استان همدان درمورخ  97/4/12به ریاست معاون محترم امورعمرانی استاندار درمحل سالن جلسات
استانداری تشکیل گردید.دراین جلسه وفق دستور کار ابتدا مصوبه شماره 51556/73783ت هیئت محترم وزیران درخصوص خدمات دهی
وسایل نقلیه عمومی در حریم وخارج ازحریم شهرها قرائت و اعضاء نظرات خود را ارائه نمودند  .دستورکاربعدی بررسی مقررات موجود درمورد
فعالیت وسایل حمل ونقل اینترنتی و شرکتهای فعال در استان بود که نماینده اداره کل صنعت معدن وتجارت مقررات موجود را تشریح و اعضای
جلسه از جمله پلیس راهور و رئیس اداره اماکن پلیس و اطالعات و شهرداری نظرات خودرا اعالم کردندکه مصوبات جلسه بشرح ذیل می باشد:
-1هماهنگی وپیگیری امور مربوط به خدمات رسانی به مسافرین تابستانی وایمن سازی معابر درون شهری وحومه شهر با نصب تابلوهای انتظامی ,
هشداری  ,راهنمای سفر و استقرار تجهیزات ایمنی در محلهای مورد نیاز  ,شستشو وتعمیر عالیم و تابلوهای موجود  ,بهسازی آسفالت معابر  ,تامین
واصالح روشنایی معابر و حذف نقاط پرتصادف توسط شهرداریها صورت گیرد.
 -2هماهنگی بین پلیس راهور و پلیس راه برای ارتقاء انضباط ترافیکی و پیشگیری ازتصادفات رانندگی.
 -3هماهنگی بین عوامل شهرداری ,راهداری ,پلیس راهورو پلیس راه ,مرکز فوریت های پزشکی ,آتش نشانی وهالل احمر برای تقویت امداد
رسانی سوانح احتمالی.
 -4عدم استفاده دستگاههای دولتی از اتوبوس و مینی بوس های تحت اختیار برای اعزام کارکنان وخانواده های آنها درسفرهای برون شهری.
-5هماهنگی بین شهرداریها و ادارات میراث فرهنگی  ,صنایع دستی و گردشگری برای استفاده از ناوگان حمل ونقل عمومی درخدمات گردشگری
ایام تابستان .آماده سازی محیط پایانه های مسافربری وارائه خدمات مناسب درطول تابستان.
 -6هماهنگی و نظارت بر شعب شرکتهای بیمه بمنظور تسریع در رسیدگی به پرونده تصادفات و پرداخت خسارت به آسیب دیدگان.
 -7نظارت بیش ازپیش شرکتهای پخش و پاالیش فراورده های نفتی برای استفاده ازظرفیت کامل جایگاههای سوخت.
 -8آمادگی نمایندگی شرکتهای امدادخورویی و امداد رسان شرکتهای خودروساز  ,جهت کمک به مسافرین و در راه ماندگان  ,با تعیین برنامه
کشیک و تسریع در روند امداد رسانی .
 -9پاکسازی حریم جاده های منتهی به شهرها و محدوده حریم شهری از زباله و نخاله های ساختمانی.

