بسمه تعالی

سیزدهم مهر ماه  95شورای هماهنگی ترافیک استان ،به ریاست معاون محترم امور عمرانی استاندار تشکیل
گردید.
موضوع پارک حاشیه ای در شهرها توسط دبیر محترم شورای ترافیک مطرح و ماده  15قانون رسیدگی به تخلفات
و آیین نامه اجرایی آن وهمچنین وظایف دستگاههای مرتبط تشریح شد .در پایان مصوبات ذیل توسط ریاست محترم
جلسه به تصویب رسید.
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خط کشی محور گنجنامه که جزو مصوبات قبلی بوده و اجرایی نشده ،تاکید و مقرر شد که در اسرع وقت با
هماهنگی و همکاری پلیس راهور توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام شود.
کمیته کارشناسی شورای همتا ،معابر پیشنهادی پارک حاشیه ای توسط شهرداری ها را بررسی و دسته
بندی نموده و نتیجه در شورای همتا اعالم گردد.
جلسه جداگانه ای توسط شورای ترافیک شهرستان همدان با حضور ادارات مرتبط تشکیل تا نرخ گذاری
پارکینک هایی که توسط ادارات و نهادها بعنوان پارکینک عمومی در شهر همدان مورد استفاده قرار
میگیرد انجام و از اخذ مبالغ بصورت سلیقه ای خودداری شود.
منبعد ارائه آمار حوادث ترافیکی توسط سازمانها بصورت استانی و با تفکیک هر شهرستان (از جمله
شهرستان فامنین) صورت گیرد تا قابل تجزیه و تحلیل باشد.
از ورودی شهر فامنین توسط راهور ،فرمانداری و شهرداری فامنین بازدید و تا تکمیل پروژه ،با
بکارگیری عالیم الزم از هرگونه حادثه رانندگی در این محل پیشگیری شود.
منبعد جلسات "شورای هماهنگی ترافیک" و "کمیسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان" همزمان
برگزار تا از نظرات اعضای محترم هردو جلسه استفاده شود.
"کمیسیون ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی استان" در طول هفته آتی تشکیل ،مشکالت و موارد
ترافیکی تعطیالت آتی و اربعین حسینی نیز مطرح شود .در این خصوص الزم است فرمانداران محترم
ضمن تشکیل جلسات ذیربط موارد الزم را جمع بندی و در جلسه کمیسون استانی ارائه نمایند
کارشناسان راهور و شهرداری همدان با بازدید میدانی از تقاطع غیر همسطح پژوهش و بررسی خروجی
زیر گذر بسمت خیابان شهید احمدی روشن ،پیشنهاد الزم جهت پیشگیری از تصادفات در این نقطه را ارائه
نمایند.

