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 بسمه تعالي

 

زيست و جامعه حمل و نقل، شهرسازي، محيطمهمی چون: موضوعی عرصه هاي  توجه ويژهدومين همايش شهرسازي ريل پايه با 

نظر به اهميت اين موضوع به عنوان يكی از سياست هاي مهم  ، متخصصان و مشاوران قرار گرفت؛مديران استقبالزار و مورد برگ یشناس

با هدف ارتقاي کيفيت زندگی و رفع بحران هاي موجود به  ارتباط بيشتر بين دو عرصه مهم حمل و  نقل و شهرسازي، ، ضرورتملی

ويژه از همگسيختگی اجتماعی، کاهش قابليت زندگی، کندي حرکت و ناکارآمدي نظام حمل و نقل، بحران زوال منابع زيستی و 

نهاد در کشور، ون و برون شهري و مشخص شدن متولی يكپارچه سازي و ابعاد آن هماهنگی بين حمل و نقل در ناکارآمدي اقتصادي، 

 ورزند. مبادرت اقدامات جدي به انجام نظر داشته ايم همكاري و اتفاق آن سر حقق آنچه تا به امروز برتبايست در ها و سازمان ها می

در  "(TOD)توسعه شهري بر مبناي حمل و نقل همگانی راهبردي  عالی شوراي"تحت عنوان  تشكيل يك هسته مرکزي ،ن گامليدر او (1

با  و نظارت بر اجراي صحيح و اصولی سياست هاي توسعه شهري بر مبناي حمل و نقل همگانی نمودن راستاي اجرايی

شرکت عمران و مديرعامل  معاونت حمل و نقل، معاونت شهرسازي و معماري، عضويترياست وزير راه و شهرسازي و 

مرکز تحقيقات راه و مسكن و  شرکت عمران شهرهاي جديد،مديرعامل  شرکت راه آهن ج.ا.ا،مديرعامل بهسازي شهري، 

س امور وزارت راه و شهرسازي راي عالی استان ها می بايست در رأمعاونت عمرانی وزارت کشور، و رياست شو شهرسازي،

 .قرار گيرد

هاي زير ها و راهنمابرنامهبررسی نسبت به  در راستاي نيل به اهداف مورد نظرمی بايست  شوراي عالی شهرسازي و معماري (2

 آن همت گمارد:و ابالغ توجه الزم را داشته و نسبت به تصويب 

o شهرسازي ريل پايه راهبردهاي" و ابالغ تصويب"  

o  توسعه شهري بر مبناي حمل و نقل همگانی راهنماي ملی"تصويب و ابالغ" 

o  در کالن شهرها "يت ساخت بزرگراه و معابر شهريمحدود"مصوبه اي در جهت  تنظيم 

o  به نحوي که تعيين کننده اجراي مصوبات فوق  "مشاوران با رويكرد شهرسازي ريل پايهارزيابی "تصويب نظام نامه

 باشد.

در قالب سازمان ها و نهادهاي مختلف در تمامی  TODپروژه هاي  کردن زمينه هاي عملياتی سازيبا توجه به لزوم فراهم  (3

توسعه شهري بر مبناي راهبردي  عالی شورايمرتبط در  هايالزم است حسب مورد شهرداري ها و شوراهاي شهرشهرها 

جهت تصويب طرح هاي مذکور و طی ساير مراحل اخذ مجوزهاي الزم جهت احداث، عضويت موردي حمل و نقل همگانی 

 داشته باشند.

جلوگيري از افزايش جمعيت کالن  در راستاي اي به شهرهاي حومه سهولت دسترسی کالنشهرهااهميت موضوع  توجه بهبا  (4

ج.ا.ا راه آهن  ، حومه ايسيستم  ايجاد راهكارارائه با  و با هدف توسعه شهرها از طريق سيستم حمل و نقلی ريلی شهرها

، کوتاه سرفاصله، نظم با مولفه هاي با الگوي مناسب بهره برداريحمل و نقل  حومه اي  يبايست نسبت به افزايش تقاضامی

، تهيه بليت سهولتايجاد و کامل اطالع رسانی ، در کل ساعات شبانه روز، ارائه خدمات عدم خرابی، عدم تاخير يا تقدم

 د.اقدام نماي رعايت اصول بهداشتیو مناسب  ظرفيت

توجه داشته باشند و معاون حمل و نقل  4حمل و نقل همگانی درون شهري به کليه شاخص هاي بند  ها در ارتباط باشهرداري (5

 وزارت راه و شهرسازي در هماهنگی با وزارت کشور و شهرداري ها نسبت به اجرا شدن اين موضوع اقدام نمايد.

ايستگاه هاي راه آهن با توجه به ظرفيت ها و نقش هايی که می توانند در فرآيند توسعه شهري داشته باشند از جمله فرصت  (6

هاي برآمده از پهنه هاي شهري تحت تملك ، ارزش هاي نمادين متعلق به ميراث معاصر و نهايتا آثار فاخر معماري آنها ، در 
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ی شهري و به عنوان راه حل ترکيبی در ارتقاي کيفيت زندگی و هويت ، همچنين راستاي ايفاي نقش کليدي در بازآفرين

ارتقاي منزلت اجتماعی مورد توجه قرار گيرند. ضروري است شرکت عمران و بهسازي شهري سياست شهرسازي ريل پايه را  

 در چارچوب انديشه ايران شهري تدوين ، تدقيق و مصوب نمايد. "با رويكرد بازآفرينی شهري

 همچنين و "يكپارچه شهري منطقه" به "حومه مقابل در مرکزي شهر"از  نگرش بر اين موضوع هم عقيده می باشيم که تغيير (7

 تشكل هاي مختلف بايد دارد؛ از اين رو ضرورت" پايه ريل شهرسازي"به  "محور خودرو اي منطقه و شهري توسعه"از

نسبت  ي عرصه هاي مذکور متخصصان و اساتيد دانشگاه هاهمچنين و محيط زيست  حمل و نقل، شهرسازي، جامعه شناسی،

فعاليت ها و  ،را در صدر اهداف "ريل خصوصاً"به اين امر مهم حساس بوده و اهميت موضوع توسعه حمل و نقل همگانی 

 روند آموزشی خود قرار دهند.

خطوط اکسپرس ريلی که منجر مصوبات الزم در خصوص نسبت به تصويب  ( می بايستترافيكشوراي عالی ) وزارت کشور (8

 به اتصال تهران به شهرهاي اقماري می گردد همكاري هاي الزم را داشته باشند.

 ، شرکت هاي قطارشهريدر جانمايی و تدقيق ايستگاه هاي درون شهري و حومه اي TODبا توجه به لزوم وجود رويكرد  (9

توسعه شهري بر مبناي حمل و نقل راهبردي  عالی شورايالزم است زين پس طرح هاي مرتبط با ايستگاه هاي مذکور در 

 دد.تأييد گر TODطرح و عدم مغايرت آنها با رويكرد همگانی 

تهيه طرح هاي يكپارچه سازي سيستم هاي حمل و نقل درون شهري با يكديگر و درون شهري با برون شهري و اجراي اين  (11

 شهر برتر و موفق تر در اين مورد در همايش سال آينده معرفی گردند. 5طرح ها در دستور جدي کار قرار گيرد و 

 .نقطه کشور 11استاندارد حداقل در  TODپيگيري اجراي  (11

 .پيگيري راه اندازي شرکت قطارهاي حومه اي کشور (12

 .97ميليون نفر توسط قطارهاي حومه اي در سال  111تا  51برقراري هدف حمل پيگيري  (13

 .در مقايسه با استاندارد و شرايط ايده آلو حمل و نقل درون شهري پايش کيفيت حمل حومه اي  (14

 لسير کشور.پيگيري تعيين کريدورهاي اولويت دار راه آهن سريع ا (15

 ريزي و طرح ريزي شهرسازي ريل پايه.گذاري، برنامهتوجه به رويكرد محله محوري در فرآيند سياست (16

 لزوم توجه به سياست شهرسازي ريل پايه در کليه سطوح طرح هاي توسعه و عمران از ملی و منطقه اي تا محلی. (17

 


