اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان كرمانشاه
نکات كلیدي برنامة سال 8931
اداره حمل و نقل مسافر

شاخصها :
 قانونمند شدن شرکتها وموسسات حملاهداف کلیدی حمل ونقلی پویا وروان
درچارچوب قوانین ومقررات

ونقل مسافر ورانندگان با کنترل ونظارت بیشتر

اهداف کمی کلیدی جاری :
استفاده از ظرفیت حداکثری ناوگان حمل

 -افزایش سهم حمل ونقل عمومی

ونقل عمومی در جابجای مسافرین

 کاهش تصادفات در بخش ناوگان عمومی ترغیب مسافرین از استفاده از ناوگانعمومی و افزایش صدور صورت وضعیت

مهمترین مشکالت بخش  -1:نبود تسهیالت جهت تجهیز شرکتهای حمل ونقل مسافر – فعالیت غیر قانونی پالک شخصی ها در بخش
مسافری-کمبود امکانات رفاهی در پایانه های عمومی که متوالی آن شهردارها می باشد-فرسوده بودن ناوگان مینی بوسی
مهمترین راهبردهای توسعة بخش  -1:الزام شرکت های حمل و نقل مسافربری بر رعایت قوانین حاکم بر دستور العمل شبکه سیر
 -2کنترل دروازه ای محورهای مواصالتی با اعزام گشت مشترک با پلیس راه  -3عدم خروج مسافر بدون صورت وضعیت -4برگزاری
کالس های آموزشی جهت شرکتها ی حمل ونقل مسافر ،رانندگان ومدیران فنی  -5تقویت طرح نوبت دهی منظم والزام آن به شرکتهای
حمل ونقل مسافر -6الزام جابجایی مسافرین با ناوگان حمل ونقل عمومی  -7تقویت شرکتها درجهت تامین ناوگان ملکی  -8تجهیزات
ایمنی -آموزش و کنترل ناوگان عمومی و خدمه سفرهای برون شهری  -8تغییر رویه حمل ونقل از راننده محوری به شرکت محوری
مهمترین پروژهها برای تحقق اهداف جاری  :همکاری و تعامل با پلیس راه در انجام وظائف محوله – برگزاری کالس های آموزشی برای
رانندگان  ،مدیران شرکت ها و مدیران فنی -ا نجام بازدیدهای دوره ای ومیدانی وکنترل بیشتر بر فعالیت شرکتهای حمل ونقل مسافر و
ناوگان ورانندگان برونشهری  -اجرای برنامه های فرهنگی و ارائه خدمات بهتر به مسافرین
پروژههای در دست اجرا :
 توزیع الستیک و مایحتاج رانندگان و ناوگان به نرخ دولتی
 نظارت بر عملکرد مدیران فنی شرکت ها
 اجرای برنامه های فرهنگی و ارائه خدمات بهتر به مسافرین در بخش حمل ونقل مسافر
 نظارت بر عملکرد رانندگان از طریق سامانه سپهتن
 نظات بر عملکرد فنی ناوگان از طریق سامانه

FMS

کلیدیترین پروژههای مجموعه :
 نظارت بر فعالیت شرکتها وموسسات حمل ونقل مسافر
 بازرسی ونظارت دقیق بر عملکرد رانندگان وناوگان عمومی برونشهری
کلیدیترین پروژه های سازمانهای غیردولتی تحت پوشش :
 ترغیب بخش خصوصی به نوسازی ناوگان
 ترغیب بخش خصوصی به احداث پایانه های عمومی

آدرس  :كرمانشاه -خیابان بنت الهدي صدر -مقابل فرمانداري

تلفن91813388-81 :

پست الکترونیکيkermanshah@rmto.ir :

دورنگار91813383 :

تلفن گويا91888118 :

وب سايتwww.kermanshah.rmto.ir :

