پروژههای اولویتدار سال 7931معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری
پروژه های اولویتدار و برنامههای عملیاتی ساااا 7931معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شااا ری دربال
کارگروههای سهگانه
الف) پروژههای کالن:
 -7اجرا و اتمام تقاطع غیرهمسطح شریعتی
 -2اجرا و اتمام تقاطع غیرهمسطح ورزش
 -9اجرا و اتمام تقاطع غیرهمسطح ش یدصیدی
 -4اجرا و اتمام تقاطع غیرهمسطح ش ید کاوه نبیری و شروع عملیات فاز 2پروژه یادشده
 -5آغاز مطالعات صفر و فاز یک رینگ ش ری از میدان صنعت تا آرامستان
ب) پروژههای عمومی:
 -7روشااانایی پار ها و احداث مسااایرهای سااا متی و تندرساااتیش ایعاد ن اااال عمومی و م لهای ورزش
صب گاهی و مسیرهای پیادهروی
 -2اجرای عملیات کففرشگذاریش مناسا ساازی معابرشجدولگذاریش آسفالت و زیرسازی از طریق مناطق و
ساااازماان عمران و باازآفرینی شااا ری کاه عملیاات فوال شاااامال اصااا

گذرگاههاش رفع عوارض فیزیکیش

همسطحسازی دریچههاش مناس سازی معابر ج ت معلولین و جانبازانش نص خطول بریلش نص استاپر و اجرای
کففرشهای با کیفیت خواهد بود.

همچنین درخصاو

هدایت آب ای ساط یش رفع آبگرفتگی معابر و اص

جدولگذاری ب

جداو فرسوده

از جمله اهداف و برنامهها میباشد.
 -9راه اندازی سالنهای ورزشی ش یدان حععی و مسلمی از طریق ب رهبردار
 -4سرمایه گذاری در خصو

پروژههای ذیل

 -7احداث ساختمان ش رداری منطقه9
 -2پروژه پارکینگ و معتمع تعاری آفتاب
 -2پروژه ایران زمین
 -4تفرجگاه دره گردو
 -5ساماندهی فضای سبز انت ای کوی علیابنابیطال
 -6احداث آب ار و رستوران پار

امیرکبیر

 -1ترمیم آساافالت معابر سااطح شا ر به صااورت مکانیزه با اسااتفاده از آساافالتتراش و فینی اار و اجرایی نمودن
واگذای کارخانه آسفالت به بخش خصوصی و پیمانکاران توانمند ج ت افزایش کیفیت تولید آسفالت
 -8تکمیل آزمای گاه ش رداری ارا

و آموزش کارشناسان فنی و پرسنل با روشها و دستگاههای آزمای گاهی

– 3برگزاری ن ست معاونین فنی و عمرانی ک ن رهای ک ور در مراکز استان ا
 -71احداث دیوار ساحلی و ب سازی فضای معاور رودخانه ش ر
 -77احداث تصاافیهخانه انت ای هپکو شااامل عملیات تکمیل مخازن فرآیندیش احداث ساااختمانها و نیز ج ت
خرید و نص تع یزات و تاسیسات مورد نیاز

-72ترمیم و مرمت ابنیه و پلهای سااطح ش ا ر شااامل تعویم و ترمیم درز انبسااال پلهای بساای ش میدان ج اد و
م یطزیست
 -79احداث سرویسهای ب داشتی در سطح ش ر شامل سرویسهای ب داشتی سیار
 -74احداث رستورانهای سیار در سطح ش ر
 -75راهانادازی و باه کاارگیری نرمافزاهاای مربول به پروژههای فنیش عمرانی و ترافیکی و نیز نرمافزار کنتر
پروژه
 -76آموزش فنی و تخصصی همکاران این معاونت
ج) کارگروه ترافیک:
 -7تکمیل اجرای مسااایر دوهرخه مصاااوب شاااورای هماهنگی ترافیک اساااتان و اخذ م ااااور ج ت احداث
زیرسااااختهای ویژه دوهرخه در مسااایرهای جدید بر مبنای خروجیهای نتای مطالعات جامع حمل و نقل و
ترافیک
 -2انعام ابدامات الزم ج ت خرید دوهرخه از طریق فراخوان و نیز احداث خانه دوهرخه
 -9احداث انواع مختلف پلهای عابر پیاده در سطح ش ر از طریق فراخوان و سرمایهگذاری شامل
 پل عابر پیاده غیرمکانیزه وابع در بلوار آیتاله اراکی مقابل ش ربازی پل عابر پیاده غیرمکانیزه وابع در بلوار ش ید آنعفی وابع در م دوده پروژه تقاطع غیرهمسطح ورزش پال عاابر پیااده غیرمکاانیزه وابع در بلوار تقاطع کوی رضاااوی و خیابان شاااریعتی و نیز خیابان طالقانی مقابلدبیرستان شاهد زین کبری

 و نیز احداث  72عدد پل عابر پیاده در سایر نقال سطح ش ر -4ساماندهی پارکینگهای سطح ش ر(اعم از مسقف و غیرمسقف)
 -5فراخوان برای جذب سرمایهگذار در خصو
 -6ساماندهی و بروز رسانی پار

پارکینگهای مکانیزه

ترافیک ش رداری

 -1هوشمندسازی بزرگراهها و نص دوربین کنتر سرعت وکنتر ترافیک با همکاریپلیس راهور
 -8ساماندهی تاکسیهای خیابان امیرکبیر به ایستگاههای جایگزین براساس مطالعات طر جامع ترافیک
 -3ارائه راهکارهای مناس

ج ت ساماندهی خطول اتوبوسرانی و پار سوارهای تاکسی و نیز ن وه واگذاری

 51دستگاه اتوبوس خریداری شده توسط اتوبوسرانی
 -71اصا

سیستم اتوبوسرانی و اولویتبندی انعام پروژههای ترافیکی براساس راهکارهای ارائه شده در طر

جامع ترافیک
 -77خطک ی معابر با استفاده از رنگ گرم با اولویت کمربندیهاش ه ارراهها و تقاطعهاش اجرای خطول ایستش
اجرای خطک ای معابر پیاده با اولویت مدارسش مسااجد و هساته مرکزی شا ر و اجرای خطک ی نمادها ج ت
ایستگاههای اتوبوسش تاکسی و مسیر پیادهرو و مدرسه
 -72اص

تابلوهای مبادی ورودی و خروجی ش ر و تابلوهای راهنمای مسیر و نیز جابعایی آن ا

 -79مناسا ساازی کمربندی ها شامل نص

نیوجرسی در کمربندی جنوبیش افزایش تابلوهای ترافیکیش افزایش

هراغهای ه مکزن در نقال حادثهخیز واجرای هراغهای دفنی ج ت سرعتکاههای کمربندی

 -74فعالیت کلیه مراکز معاینه فنی مطابق با سیاستهای ک ن و برابر با سامانه سیمفا و منطبق بر دستورالعملهای
اب غی
 -75اساتاندارساازی جایگاههای ساوخت سی ان جی طبق هک لیست های مربوطهش مرمت وبازسازی ساختمان
وابنیه جایگاه های سوخت سی ان جیش اجرای سیستم هوشمند سوختگیری این جایگاه ها و اجرای تست مخازن
ت ت ف ار طبق آزمونهای هیدرئاستاتنیک و الکترواستاتیک
 -76اص

هندسی تقاطعهاش ش ر ها و مناس سازی مسیرهاش اص

و اجرای رفیوژ میانی در خیابان ا و اص

هندسی برخی از میادینش اص

هندسی برخی از مسیرهای ورودی و خروجی به کمربندیها

هندسی

