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معاونت راهداري

بٍ مىظًر خذمات رساوي بٍ تردد كىىذگان جادٌ اي ي تأميه ترافيك ريان ي ايمه براي مسافران
وًريزي مجمًعٍ اقذامات بخش راَذاري بٍ شرح ريل مي باشذ:
الف)اقذامات قبل از شريع سفرَاي وًريزي

 -1تشكيل ستاد راَداري وًريزي در ادارات كل تابع
 -2تشكيل جلسات جُت َماَىگي ي تعامالت الزم بٍ دستگاَُاي ذيربط ماوىد پليس
راًٌَ ،اشىاسيَ ،الل احمر ....
 -3تعييه كشيك َاي وًريزي در ادارات كل در سطح مديران ي كارشىاسان
 -4مكاويابي براي استقرار ياحدَاي خدماتي ي اطالع رساوي
 -5تًجيٍ كليٍ گشت َاي راَداري وسبت بٍ جديت در مامًريت َا
 -6وصب بىرَاي خًشامد گًيي در يريدي شُرَا مىقش بٍ آرم سازمان
-7تا تَجِ تِ ايٌنِ تش اثش تاسضْاي تشف ٍ تاساى ٍ اًجام ػوليات ساّذاسي صهستاًي خساساتي تِ
سغح سٍيِ ٍاسد هي ضَد،لزا ضشٍسي است فؼاليتْاي لنِ گيشي ٍ دسص گيشي ٍ سٍمطْاي هَضؼي
دس دستَس ماس فَسي قشاس گيشد.
 97/12/25لغايت

 -8اجشاي عشح تؼغيلي مليِ ػوليات ػوشاًي دس سغح ٍ حشين ساّْا اص تاسيخ
 ٍ98/1/20اتالؽ تِ پيواًناساى داخلي ٍ سايش ساصهاًْاي اجشايي
 -9جلَگيشي اص فؼاليت دستفشٍضاى دس حشين ساّْا
-10پيگيشي جْت تنويل پشٍطُ ّاي احذاثي تَسظ ضشمت ساخت ٍ يا اداسات مل ساُ ٍ ضْش
ساصي تا قثل اص ضشٍع عشح ًَسٍصي
 -11تشگضاسي هاًَس ّاي ػولياتي ٍ دٍس هيضي
 -12دپَي آسفالت سشد ٍ هصالح (ضي ٍ ًول) الصم جْت استفادُ دس هَاقغ ضشٍسي
 جْت سفغ هَاسد ًقص تا قيل اص ضشٍع اسفٌذ هاُ اص مليِ هحَسّاي پشتشدد تاصيذ ضثاًِ
صَست گيشد.

تكميل پريژٌ َاي ريكش ي لكٍ گيري پيش از آغاز طرح وًريزي

-13پامساي سغح ساّْا ٍ آتشٍي پلْا اص هصالح تاقيواًذُ اص ػوليات صهستاًي ٍ تٌقيِ آتشٍّا جْت
سشٍيس دّي هٌاسة آتشٍّا دس تاسضْاي تْاسي
-14ساهاًذّي ػالئن ػوَدي ٍ افقي ٍ تجْيضات ايوٌي ساّْا تا ّذف دستياتي تِ ساّْاي تخطٌذُ
ٍ خَد هؼشف ضاهل :
-15احياء خظ مطي ساّْا مِ تذليل پاياى ػوش هفيذ يا تذليل ساّذاسي صهستاًي هحَ ٍ يا من
سًگ ضذُ ٍ ّوچٌيي اصالح خظ مطي ّاي غيش صحيح
-16تنويل ،اصالح ٍ هشهت تاتلَ ّاي اعالػاتي

-17تنويل تاتلَّاي هسيش ًوا ٍ جْت ًوا ٍ ّوچٌيي تاتلَّاي هطخص مٌٌذُ آتشٍّا
-18جوغ آٍسي ٍ حزف تاتلَّاي اضافي
-19تنويل،هشهت ٍ ًصة گاسدسيل دس هحلْاي هَسد ًياص ٍ سًگ آهيضي آًْا ٍ تاالخص دس هجاٍست
قشًيض پلْا ٍ پشتگاّْا هغاتق تا استاًذاسد
-20ضستطَ،پامساصي ٍ هطخص ًوَدى ػالئن ٍ حفاظْا
-21سًگ آهيضي ًشدُ پلْا ٍ آضناس ساصي هحذٍدُ پل ّا هخصَصا دس پلْايي مِ دس قَسْاي قائن ٍ
افقي قشاس گشفتِ اًذ.

-22تاصتيٌي ٍ تؼويش چشاغْاي سٍضٌايي دس هسيش ٍ تًَلْا ٍ ّوچٌيي چشاغْاي چطول صى
-23تؼويش ٍ تشٍص سساًي سخت افشاصي ٍ ًشم افضاسي تاتلَّاي پيام هتغيش ٍ سشػت هتغيش( ٍ vms
 ٍ )vslاًجام پيص تيٌي ّاي الصم جْت سشٍيس دّي هٌاسة

-24آضناس ساصي ًقاط پشحادثِ تا تَجِ تِ دستَسالؼولْاي اتالغي اص عشيق اجشاي سيستن ّاي
سٍضٌايي ًقغِ ايً،صة ػالئن تا ضثشًگ فسفشيً،صة تٌش ٍ .....
-25اجشاي عشحْاي هذيشيت سشػت ٍ آساهساصي تشافيل دس هٌاعق ضشٍسي تاالخص هٌاعق
هسنًَي تا استفادُ اص سٍضْا ٍ استاًذاسدّاي اتالغي

-26تجْيض ٍ آهادُ ساصي ساّذاسخاًِ ّاي ثاتت ٍ سياس ٍ ساُ اًذاصي موپ ّاي ًَسٍصي تشجيحاً تِ
صَست هطتشك تا سايش ساصهاًْاي اهذادي دس سغح ساّْا تِ هٌظَس خذهات سساًي تِ
ّوَعٌاى(حتي الوقذٍس دس هسيشّاي پش تشدد ٍ فاقذ ساّذاسخاًِ ثاتت اص ماًنس ّاي سياس تِ
ّوشاُ هاضيي آالت ٍ گطت ساّذاسي ٍ تا سػايت ًنات ايوٌي استفادُ گشدد.
-27استقشاس ٍ چيذهاى هٌاسة تجْيضات ٍ هاضيي آالت ٍ ّوچٌيي ػَاهل ساّذاسي دس سغح
ساّْاي حَصُ استحفاظي تاالخص هسيش ّاي پش تشدد ٍ مَّستاًي
-28تا ػٌايت تِ تجشتِ سالْاي گزضتِ ٍ اداهِ تاسش ًضٍالت آسواًي دس فشٍسديي هاُ ،اميپْاي
صهستاًي ًيض مواماى آهادُ تاش تَدُ ٍ تجْيضات ٍ هصالح هَسد ًياص پيص تيٌي گشدد.
-29اًجام ّواٌّگي تا سايش ساصهاًْا ٍ تاالخص تخطْاي خصَصي جْت سشٍيس دّي هٌاسة دس
ضشايظ تحشاى ٍ ضشٍسي
 -30تْيِ تٌش ّا ٍ تشٍضَسّاي ًَسٍصي تا هضاهيي پيام ّاي ايوٌي ٍ تشافيني دس هحَس ّاي پش
تشدد
-31تْيِ ٍ تحَيل لثاسْاي ساّذاسي هتحذالطنل تِ ساّذاساى هستقش دس اميپْاي ثاتت ٍ سياس
-32اًجام ّواٌّگي تا سساًِ ّاي جوؼي جْت اعالع سساًي
اقذاهات ضشٍسي دس عَل تؼغيالت ًَسٍصي
 -1حضَس الضاهي يل اص هذيشاى اسضذ اداسات مل تاتغ تشاساس ساختاس جاًطيٌي
 -2استفادُ اص تواهي ظشفيت گطت ّاي ساّذاسي
 -3آهادُ تاش ماهل ػَاهل ساّذاسي
 -4اسائِ گضاسش سٍصاًِ اص اّن فؼاليت ساّذاسيغشح ًَسٍصي تِ هؼاًٍت ساّذاسي ساصهاى يا اداسات
مل تاتؼِ
-5اعالع سساًي اص عشيق سساًِ ّاي گشٍّي ٍ تاتلَ ّاي پيام هتغيش
ّ-6وناسي ٍ تؼاهل تا سايش ساصهاًْاًْ،اد ّا ٍ اسگاًْاي خذهاتي اهذادي.
-7هستٌذ ساصي فؼاليتْاي ساّذاسي ًَسٍصي ٍ اسسال آى تِ هثادي ريشتظ
-8اًجام تاصديذّاي هستوش ٍ پيَستِ اص ساّْاي حَصُ استحفاظي تَسظ هذيشاى ستادي

 -9استفادُ اص تجْيضات ٍ اهناًات سايش اداسات مل دس صَست تشٍص حَادث غيش هتشقثِ تشاساس
چاست هصَب استاًْاي هؼيي
 -10تشسسي ٍ تناسگيشي تجاسب قثلي ٍ پيص تيٌي ساّناسّاي هٌاسة تشاي ماّص حَادث
جادُاي
 -11تا تَجِ تِ تطنيل ستاد سفشّاي ًَسٍصي دس استاًذاسيْا ّواٌّگي ّاي الصم تا آى ستاد
صَست گيشد.

