اٍلَیت ّای پظٍّـی ؿْشداسی تْشاى دس دٍ حَصُ ی حول ٍ ًقل ٍ تشافیک ٍ فٌی ػوشاًی

حوزه حمل و نقل و ترافیک
 تشسػی تاثیش  congestion chargeتش هیضاى کاّؾ تشافیک دس ػاػات پیک دس هؼاتش
پش سفت ٍ آهذ ؿْشی (ًوًَِ هَسدی :یکی اص خیاتاىّای ؿشیاًی دسجِ ۱تْشاى)

ً حَُ اػتفادُ اص ػیؼتن  car sharingدس کالى ؿْشّا دس جْت کاّؾ حجن تشافیک
ٍػایل ًقلیِ هَتَسی ٍ تَػؼِ حول ٍ ًقل پایذاس (هغالؼِ هَسدی تْشاى)
 اسصیاتی اثشتخـی ٍ کاسایی احذاث هؼیش ٍیظُ  BRTدس تاًذ ٍػظ/کٌاس تضسگشاُ (هغالؼِ
هَسدی تضسگشاُ چوشاى)
 اسصیاتی تثؼات تشافیکی اجشای عشح صٍج ٍ فشد تِ ؿکل هَجَد دستْشاى ٍ اسایِ
پیـٌْادات جْت جایگضیٌی یا تْثَد ایي عشح

 اسائِ الگَی هذیشیت تشافیکی دس هحذٍدُ تافت تاسیخی ؿْشّا (تا اًتخاب هغالؼِ هَسدی
اص هحالت تْشاى)
 تشسػی ٍ اسصیاتی ػیاػتْای هَجَد ػلثی ٍ ایجاتی (تیوِ ،ػَاسم خَدسٍ ،عشح تشافیک
ٍ  ...دس تـَیق ساًٌذگاى ػَاسی ؿخلی تِ اػتفادُ اص حولٍ ًقل ّوگاًی )
 تشسػی ًقؾ ٍ جایگاُ هٌاعق دس تکاسگیشی هذیشیت تشافیکی دس ساػتای حوایت اص
حولٍ ًقل ّوگاًی ٍ ایجاد جَاهغ قاتل ػکًَت
 تشسػی ٍ اسصیاتی ًحَُ تشًاهِ سیضی ػشٍیغ حولٍ ًقل ّوگاًی اًؼغاف پزیش (هغالؼِ
هَسدی هثذأ هـتشک /هقلذ هـتشک)
 اسایِ هذل تْیٌِ ؿثکِ تَصیغ هحلَالت خشدُ فشٍؿی (ػَپش هاسکتْا )
 تشسػی هَاًغ تَػؼِ" پیادُ سٍی" تِ ػٌَاى یک هَد حول ٍ ًقل دس تْشاى دس اتؼاد
اجتواػی ـ فشٌّگی ،کالثذی ـ فضایی ٍ دس پٌِْ هشکضی تْشاى

 تشسػی هَاًغ ٍ چالـْای تحقق اّذاف تشًاهِ ای کالى دس حَصُ تَػؼِ حول ٍ ًقل
ػوَهی ٍ تشافیک تْشاى
 تشسػی تاثیشات هتقاتل ػیؼتن حول ٍ ًقل ؿْشی ٍ ًظام کاستشی صهیي دس تْشاى (ًوًَِ
هَسدی :هٌغقِ  8ؿْشداسی)
 تشسػی اثشات هتقاتل تیي حول ٍ ًقل ؿْشی (هتشٍ ،تی آس تی) ٍ تشاکن ؿْشی تش هثٌای
ؿاخلْای صهیي ٍ هؼکي ( ًوًَِ هَسدی یکی اص هحالت هٌغقِ )8
 اسصیاتی کاسآیی ٍ اثشتخـی اختلاف هؼیشّای ٍیظُ دٍچشخِ (ًوًَِ هَسدی هٌغقِ 8
تْشاى )
 آػیة ؿٌاػی ٍضؼیت هَجَد خذهات سػاًی تاکؼیشاًی دس ؿْش تْشاى ٍ اسائِ ساّکاس
تشای تحقق اػتاًذاسدّای ایي خذهات
 تؼشیف ٍیظگیّای هٌاػة خَدسٍّای تاکؼی دس ایشاى تا تَجِ تِ ًَع ٍ خذهات آًْا
 تذٍیي تشًاهِ ٍ عشحْای آهَصؿی هٌاػة تشای تاکؼیشاًاى ٍ اسائِ اتضاس اهَصؿی هَثش آى

 تشسػی هیضاى سضایتوٌذی ساًٌذگاى اص خذهات ػاصهاى تاکؼیشاًی
 تشسػی ًقؾ ػیؼتن تاکؼیشاًی دس کل ػیؼتن حول ٍ ًقل ؿْشی ٍ پیـٌْاد جایگاُ
هٌاػة آى
 تشسػی اػتفادُ اص فٌاٍسیْای حول ٍ ًقل َّؿوٌذ دس ػیؼتن تاکؼیشاًی تْشاى
 تشسػی ًظام هذیشیت تاکؼیشاًی دس تْشاى ٍ عشاحی ًظام هغلَب هذیشیت تاکؼیشاًی
 اهکاى ػٌجی احذاث پایاًِ ّای هحلی دس جْت کاّؾ تاس هضاػف پایاًِ ّای هتوشکض

 تشسػی آػیة ّای اجتواػی ٍ فشٌّگی دس ػغح پایاًِّای هؼافشتشی ٍ اسائِ ساّکاسّای
کالثذی ٍ هذیشیتی
 تشسػی سٍؿْای تْثَد ٍ استقای ػاهاًِ حول ٍ ًقل تاس دس تاصاس تْشاى
 تشسػی ّضیٌِ ٍ دسآهذ یک دػتگاُ تاکؼی دس ؿْش تْشاى
 تؼییي جایگاُ ػیؼتن حول ٍ ًقل ؿثِ ّوگاًی دس تؼاهل تا حول ٍ ًقل ّوگاًی ٍ
ٍضؼیت تخلیق فضاّای ؿْشی تِ ایي دٍ هذ حول ٍ ًقلی

 تذٍیي اػتاًذاسد عشاحی ایؼتگاُ ّای اتَتَع ؿْشی ٍ اسائِ عشح اٍلَیت دّی تشای
اكالح ایؼتگاُ ّای هَجَد
 تذٍیي هذل قیوت گزاسی اًَاع خذهات حول ٍ ًقل ػوَهی


تحلیل ٍ تشسػی سٍؿْای ایجاد یا افضایؾ دسآهذّای اتَتَػشاًی اص عشیق فؼالیتْای
هَجَد

 تؼییي هذلْای تشٍى ػپاسی فؼالیتْای هَجَد ؿشکت اتَتَعساًی
 تشسػی هذلْای خلَكی ػاصی تؼویشات اتَتَع
 عشاحی تَقفگاُ ّای اتَتَع تشاػاع اػتاًذاسد ّای صیؼت هحیغی
 تشسػی هیضاى آالیٌذُ ّای گاصی َّا ٍ رسات هؼلق دس ػایت ّای ؿشکت ٍاحذ
 تشسػی هیضاى کاّؾ تاثیشات ًاهغلَب هحیغی تا تَجِ تِ ساُ اًذاصی خغَط تٌذسٍ
 تشسػی ٍضؼیت ایوٌی جایگاّْای ػَخت(گاصٍئیل ٍ )...ٍCNG ،هقایؼِ آى تا ؿشایظ
اػتاًذاسد هَجَد

حوزه فنی عمرانی

 اًتخاب ًَع جٌغ ػٌگذاًِ ّای هختلف دسالیِ فیلتش ٍ اػاع سٍػاصی ًفَرپزیش
دسحزف آالیٌذُ اص سٍاًاب ػغحی
 تشسػی فَاكل تْیٌِ هیاى ػٌگ فشؿْا (دسكذ ًفَرپزیشی ػغح سٍػاصی) ،ؿکل ٍ ًَع
چیذهاى دس حزف آالیٌذُ اص سٍاًاب ػغحی
 تشسػی هیضاى دسكذگشفتگی ٍ کاّؾ ًفَرپزیشی دس سٍػاصی ًفَرپزیش تش اثش گزس صهاى
(پایلَت ؿْشی)

 اًتخاب تشکیة تْیٌِ تْتشیي ساّکاسّای هذیشیتی )ّ BMPا) تا دس ًظش گشفتي هالحظات
اقتلادی دس تْثَد کیفیت سٍاًاب ػغحی ؿْش تْشاى (
 هغالؼِ تغثیقی جوغ آٍسی آتْای ػغحی ؿْشی ٍ ًحَُ اػتفادُ تْیٌِ اص ایٌگًَِ آتْا
)حذاقل  6کـَس) ٍ اسائِ هذلی تشای ؿْش تْشاى ّوشاُ تا اسصیاتی فٌی ٍ اقتلادی هذل
اسائِ ؿذُ
 عشاحی ٍاجشای هذیشیت تؼویش ٍ ًگْذاسی هَثش ٍ کاس آهذ ٍ ػادُ ٍ دس ػیي حال
َّؿوٌذ پلْای ؿْشی (پایلَت ؿْشی(
 تشسػی ػولکشد ػیؼتنّای جذاػاصی لشصُای دس تْثَد سفتاس پلّای ؿْشی دس تشاتش صلضلِ
(هغالؼِ هَسدی پلّای ؿْش تْشاى(
 تشسػی آصهایـگاّی ٍ ػذدی اثش گؼلؾ تش پی ػاختواًْا ٍ پلْا
 هغالؼِ سٍؽّای حفاسی قاتل اجشا تشای تًَلّای ٍاقغ دس صیش ػغح آب صیشصهیٌی ٍ
اًتخاب سٍؿْای هٌاػة اص تیي آًْا تشای ؿْش تْشاى

 اػتفادُ ٍ هقایؼِ سٍؽّای هختلف ٍ هثاًی ًظشی تؼییي ػوش تاقیواًذُ خذهتدّی
سٍػاصی Remaining Service Lifeتا یکذیگش دس چٌذ هَسد اص پشٍطُّای
تْؼاصی ؿْش تْشاى
 تشسػی سٍؽّای فٌی ٍ اقتلادی افضایؾ عَل ػوش هفیذ سٍػاصیّای هؼاتش ؿْش تْشاى
(پایلَت ؿْشی(
 تشسػی ػَاهل هؤثش تش تفاٍت قیوت تشآٍسد اٍلیِ تا قیوت توام ؿذُ عشحّای ػوشاًی

