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 گزارش کارشناسی

  ادهیعابر پ یپل ها یابی و مکان یبررس

 ای شهر همدانهای شور مرکز مطالعات و پژوهش

 

 :دآورندهیپد 

 کمیته حمل و نقل و ترافیک مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی شهر همدان 

 سیدمیالد هاشمی زادهتهیه و تدوین: 

 همدان یشهردار یالملل نیو ب یقرآن یها شیارم، مرکز هما بلوار :ینشان

 043 -14600283: تماس شماره

 info@ hamedanresearch.ir :یکیالکترون پست

 www.hamedanresearch.ir: ینترنتیا گاهیپا ینشان

 

شورای شهر، شهردار  های مرکز مطالعات، اعضای محترم با سپاس و قدردانی فراوان از اساتید و اعضای کمیته

 های شورای شهر همدان و پژوهش ریاست محترم مرکز مطالعاتمحترم همدان و 
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است.  ادهیعابر پ یمنیو خصوصا ا یمنیبه مقوله ا شتریبه توجه ب ازین انگریب ایدر سرتاسر دن ریوم دهنده تصادفات و مرگ تکان آمار

 شوند. یها محسوب م گروه نیترریپذ بیبه عنوان آس ادهیعابران پ یکاربران معابر شهر انیدر م

 لتشکی فیکیاتر ادثحوای از آن را  عمده بخش که ندیآ یم  بحسا به ما رکشودر  میر و گمرعمده  علت میندو ادثحو

به عنوان نقاط پرحادثه  ایشده ییاز تصادفات در نقاط خاص و شناسا یانجام شده، تعداد قابل توجه هایی. طبق بررسهدد می

موجود، مستلزم صرف بودجه  هایراه میباتوجه به سطح عظ یاز منظر اقتصاد نقاط نیو رفع مشکل ا شناسایی که اندمتمرکز شده

 .دیاییم ییباال تیاهم ینقاط جهت انجام اقدامات اصالح نیا بندیتیوو اول ییاست. لذا شناسا ییباال

 

 
 : پل عابر پیاده شهید ضرابیان1شکل
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با پله  زهیمکان ریپل بصورت غ 1 و زهیپل  بطور مکان 11 اده،یپل عابر پ 22که از مجموع  است ادهیپل عابر پ 22 یشهر همدان دارا

پل فقط  5و است و هم آسانسور  یپله برق یپل هم دارا 4تعداد   زهیپل مکان 11که  از تعداد ت اس سیدرحال انجام سرو یفلز

 است. سیدرحال سرو یپل با پله برق 7آسانسور و  یدارا

 

  

  
 : چند پل عابر پیاده در سطح شهرستان2شکل 

 

خواهند شد.  یانداز و راه نیتأم یشهر تیریو مدشورا  تیکه با حما است ازین همدان در سطح شهر ادهیپل عابر پ 41در مجموع 

 زیدر حال حاضر ن. است شده ینیب شیپ یازسنجیاست که در قالب طرح ن ازیاعتبار ن الیر اردیلیم 114پل دیگر،  18ساخت  یبرا

 دیبعثت، شه ه،یفاطم یدر بلوارها واقع در شهر همدان کیدر نقاط پرتراف ادهیساخت و نصب پنج پل عابر پ ینامه برا تفاهم

  25/841/384/811 بر بالغ رقمی 88 سال در پیاده عابر های پل به وارده خسارات میزان. منعقد شده است تیبهشت و بلوار وال ،ییرجا

 .است بوده ریال

 

 

 

 مسئله انیب
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 : تعداد و مکان پل های عابر پیاده با جزئیات در سطح شهر1جدول 

 نام پل وضعیت منطقه آدرس در تعهد سازمان

ف
دی

ر
 

 1 پل حصار مطهری غیر مکانیزه 4 حصار مطهری بلوار ارتش ، ورودی 

 2 پل ارتش عدد( 4: و برگشت برقی  رفت )پله مکانیزه 4 بلوار ارتش مقابل بیمارستان ارتش نمی باشد

عدد، پله ساده: 4: برگشت و برقی  رفت )پلهمکانیزه  4 بلواررجایی مقابل ورودی جانبازان می باشد

 عدد(2

 3 بازانپل جان

بلواراحمدی روشن ورودی شهرک  

 مدرس

 4 پل مدرس غیر مکانیزه 1

عدد، پله ساده: 2عدد  و آسانسور: 2برقی:  )پلهمکانیزه  1 بلواراحمدی روشن ورودی جوادیه می باشد

عدد(2  

 5 پل جوادیه

 1 مردم پل بوستان غیر مکانیزه 1 بلوار بعثت پارک مردم 

عدد، پله ساده: 2عدد  و آسانسور: 2)پله برقی: مکانیزه  1 کریهبلواربعثت،ورودی ش می باشد

 عدد(2

 7 پل شکریه

عدد، پله 2عدد  و آسانسور: 2برقی:  )پلهمکانیزه  1 بلواربعثت، ورودی هنرستان می باشد

 عدد(2ساده:

 8 پل هنرستان

 8 سعیدیهپل  عدد(2) آسانسور، پله ساده:مکانیزه  1 بلوار بعثت ، ورودی سعیدیه می باشد

 11 پل مجتمع سعیدیه عدد(2عدد  و آسانسور: 2برقی:  )پلهمکانیزه  1 سعیدیه روبروی مجتمع خیابان نمی باشد

 11 پل شهرک بهشتی غیر مکانیزه 2 بلوار مطهری ، روبروی شهرک بهشتی 

 12 مزداگینه پل عدد( 2عدد، پله ساده:2برقی:  )پلهمکانیزه  2 ورودی مزداگینه  بلوار مطهری می باشد

عدد ، پله 2عدد و پله ساده:2برقی:  )پله مکانیزه 3 امام خمینی ، ورودی کوی رضا بلوار می باشد

 عدد (2ویلچررو: 

 13 پل امید اکباتان

بلوار امام خمینی ، ورودی شهرک  می باشد

 مدنی

 14 پل زمین شهری عدد(2عدد، پله ساده: 2مکانیزه )آسانسور:  3

 15 پل قاسم آباد عدد(2عدد، پله ساده 2برقی: مکانیزه )پله 3 خمینی  ، ورودی قاسم آباد مامبلوار ا می باشد
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 2عدد، پله ساده: 2عدد  و آسانسور: 2برقی:  )پلهمکانیزه  3 بلوار نجفی خروجی پل غدیر می باشد

 عدد(

 11 پل نجفی

 17 پل پایانه عدد(2ده: مکانیزه )آسانسور و پله سا 3 بلوار انقالب ،روبروی پایانه می باشد

 18 پل خضریان غیر مکانیزه 3 بلوار رفسنجانی  ، انتهای خضر یان 

 18 پل مجید آباد عدد(2برقی و پله ساده:  مکانیزه )پله 3 آبادمجید بلوار رفسنجانی  ، ورودی نمی باشد

پله ساده:  عدد،2عدد  و آسانسور: 2برقی:  )پلهمکانیزه  1 بلوار آیت ا... کاشانی می باشد

 عدد(2

 21 پل کاشانی

 21 پل بدیع الزمان برقی( لهمکانیزه )پ 1 بلوار بدیع الزمان می باشد

 

 
 

 

 

 

  ادهیعابر پ یها پل یابی در خصوص مکان ازیمورد ن طیشرا

شود.  یم نییتع یو راهبرد یاقتصاد طیشرا ،یکیتراف ،یهندس ،یکیزیف یها یژگیبر اساس و ادهیپل عابر پ کیاحداث  ضرورت

 ها عبارتند از: یژگیو نیاز ا یبرخ

 عملکرد معبر: نوع

از عرض معبر  نیراه عبور عابر نیبهتر یاصل 2درجه  یانیها( و در معابر شر ها و بزرگراه )آزادراه 1درجه  یانیمعابر شر در

 باشد. یم سطح رهمیگذرگاه غ

 معبر عرض

از عوامل مهم در نحوه عبور  یکیکنند  یط دیعبور از معبر با یبرا ادهیپ نیکه عابر یا عرض معبر و فاصله نکهیتوجه به ا با

 .ردیمدنظر قرار بگ دیبا اریمع نیگردد ا یاز معبر محسوب م یعرض

معابر دوطرفه در  ی( و برایخط عبور 4متر)معادل  15 دیبا ادهیاحداث پل عابر پ یبرا طرفه کیعرض کل سواره رو معابر  حداقل

 .باشدمتر  7.5هر جهت 

 یعملکرد سرعت

 ایدر ساعت  لومتریک 51معبر( معادل  کیدر  هینقل لیدرصد از وسا 85)سرعت  هینقل لیوسا یسرعت عملکرد که یصورت در

 باشد.  یم یدر آن محدوده قابل بررس ادهیاز آن بود در آن صورت احداث پل عابر پ شیب

 

 ادهیتصادفات خودرو و عابر پ خچهیتار

 ی عابرپیادهها و احداث پل  یابی انمک ضوابط
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 نیباشد. جهت منظور نمودن ا یبرخوردار م یادیز تیاز اهم ادهیتصادفات معبر جهت نصب پل عابر پ خچهیآمار و تار یبررس

 یسال گذشته در معبر موردنظر بر اثر خودرو با عابر رو 3تصادف در طول  3حداقل  دیعامل با توجه به آمار تصادفات با

 باشد. داده

 هینقل لیعبور وسا حجم

 باشد: یم ریبه شرح ز ادهیبه منظور احداث پل عابر پ هینقل لیوسا یعبور یها حجم حداقل

 باشد. هینقل لهیوس 3111در معبر، برابر با  یساعت اوج متوال 4 یحداقل حجم عبور دار: زمان ییمحل فاقد چراغ راهنما در

 باشد. هینقل لهیوس 7111در معبر، برابر با  یساعت اوج متوال 4 یدار:حداقل حجم عبور زمان ییمحل چراغ راهنما در

 ادهیتردد عابر پ حجم

برابر  یساعت اوج متوال 4از عرض معبر در  ادهیعابر پ ی: حداقل حجم عبورییچراغ راهنما یو دارا ییمحل فاقد چراغ راهنما در

 گردد(. ینفر عابر محسوب م 2.5سالمند و ناتوان معادل  عابر باشد. )هر عابر خردسال، 311با 

 زهیمکان ادهیعابر باشد، ضرورت احداث پل عابر پ  811از  شیب یساعت اوج متوال 4از عرض معبر در  ادهیپ عابر یعبور اگرحجم

 باشد. یم یمرتبط قابل بررس یها تهیدر کم

 منیگذرگاه ا نیتر کیاز نزد فاصله 

جهت احداث پل عابر  یررس)همراه با چراغ راهنما( تا محل مورد ب منیسطح ا متر گذرگاه هم 225از  شتریصورت فاصله ب در 

 باشد. یم یقابل بررس ادهیضرورت احداث پل عابر پ اده،یپ

جهت  ی( تا محل مورد بررسادهیعابر پ رگذریز ای ادهی)پل عابر پ منیسطح ا هم ریمتر گذرگاه غ 225از  شتریصورت فاصله ب در

 باشد. یم یقابل بررس ادهیضرورت احداث پل عابر پ اده،یاحداث پل عابر پ

 اطراف یها یکاربر

 باشد: یم یدر محدوه آن ها قابل بررس ادهیاحداث پل عابر پ یسنج معبر امکان کیدر اطراف  ریز یها یصورت وجود کاربر در

 یمدرسه و مراکز آموزش 

 سرا فرهنگ 

 مارستانیب 

 کم توانان و سالمندان نیمرکز معلول، 

 پارک 

 انهیپا 

 یمجتمع مسکون 
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 ادهیعابر پ یها پل احداثبه منظور  یده ازیمتو ا یبند تیاولو روش

ضرورت احداث پل در چند نقطه مورد  طیشرا یدر برخ یو موارد اقتصاد یمنیا ک،یتراف طیتوجه به در نظر گرفتن شرا با

 شود. یمانجام  ادهیبا توجه به عوامل موثر در خصوص احداث پل عابر پ یدهازیامت یها علت روش نیبه هم .ردیگ یمطالعه قرار م

 .ردیانجام پذ دیبا یو بر اساس نظرات کارشناس ریطبق جدول ز یدهازیروش امت

 

 ی عابرپیادهها و احداث پل  یابی مکانجدول امتیازدهی جهت : 2جدول شماره 

 

 

 

 

 تخصیصی امتیاز                                                                                                         عامل

     امتیاز 41تا                                                                     نسبت حجم وسایل نقلیه و عابر پیاده

 امتیاز 5سال  3هر تصادف در طول  به ازای                                                                                          تصادفات

 متر( 225)تا  امتیاز در صورت نزدیکی به محل پل 21                                                                     وجود مدرسه ابتدایی

 متر( 225)تا  امتیاز در صورت نزدیکی به محل پل 15              ها و ...( دانشگاه دبیرستان، مراکز آموزشی)مدارس راهنمایی،

 امتیاز به ازای هر خط عبور در هر جهت 11                                                                                           عرض خیابان

 کیلومتر در ساعت 51ایش سرعت نسبت به کیلومتر افز 11امتیاز به ازای هر  12                                         درصد وسایل نقلیه 85سرعت 

 امتیاز در صورت نزدیکی به محل پل عابر پیاده 5                                                               نقل عمومی و حمل های ایستگاه

 امتیاز در صورت نزدیکی به محل پل عابر پیاده 21                                                                         با سالمندان مراکز معلولین

 امتیاز در صورت نزدیکی به محل پل عابر پیاده 11                                                                                   های خاص کاربری

 می شود امتیاز اضافه 5متر افزایش  45به ازای هر  امتیاز 5متر  225به ازای هر                                                         فاصله از پل عابر پیاده

 اضافه شود ازیامت 5 شیمتر افزا 225هر  یبه ازا ازیامت 5متر  225هر  یبه ازا          ایمن جهت گذر عرضی عابرین پیاده فاصله از تقاطع
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در مرکز مطالعات  25/2/88های شورای اسالمی شهر همدان مورخ  نقل و ترافیک مرکز مطالعات و پژوهش جلسه کمیته حمل و

های شورای اسالمی شهر همدان برگزار شد. پس از بحث و تبادل نظر اعضای کمیته، مختصری از مباحث مطرح شده  و پژوهش

 در جلسه به شرح زیر است:

پل  13در سطح شهر شرکت سپند شهرک غرب است که تعداد  ادهیعابر پ یپل ها یو نگهدار ریتعم کار مانیدر حال حاضر پ 

مناطق محول  یها یرسه پل به شهردا ینگهدار  نیکند همچن یم یده سیدستگاه آسانسور را سرو 11و  یبرق لهدستگاه پ 18

 یجهت اطالع از خراب یاهلل کاشان تیت است. پل اجهت نصب در مناطق پرخطر شهر در حال ساخ زین گریپل دپنج  شده است.

 ریشود شامل تعم یپل ها انجام م یها یکه جهت رفع خراب یبانیشده است. خدمات پشت یرینظارت تصو ستمیمجهز به س یاحتمال

تومان  اردیلیدو م حدوداست. خسارات واردشده به پل ها  انجام شده یها شده و سرقت شکسته یها شهیها، ش نرده ضیو تعو

 است. مدهآ کیآن به تفک باتیبرآورد شده که جزئ

 

 نقل و ترافیک و : جلسه کمیته حمل3شکل شماره 

 

 

 

 و بررسی بحث
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 است. کم شده اریها در آن منطقه بس آمار سرقت یرینظارت تصو نیبا نصب دورب یاهلل کاشان تیدر پل آ نیهمچن 

از قطعات آسانسورها  یبرخ نیاست و امکان تام یشهر تیریه مددغدغ ادهیعابر پ زهیمکان یها پل ژهیبه و یاموال عموم بیتخر

 .میدقت را داشته باش تینها ها ستمیس نیا یدر حفظ و نگهدار دیوجود ندارد و با ها میتحر لیها به دل پل یها یو پله برق

کنند چرا که ساالنه  یاری زهیمکان یها پل یبه خصوص نگهدار یاموال عموم یرا در حفظ و نگهدار یشهر تیریمد دیبا مردم

اما هنوز  افتهیدر شهر همدان توسعه  زهیمکان ادهیعابر پ یها پل نکهیرقم ا یعل .شود یم نهیهز ها بیآس نیا یبرا یمبالغ هنگفت

 .میرا شاهد نباش یخوب یامر باعث شده بازده نیمناسب در استفاده از آن صورت نگرفته و هم یساز فرهنگ

شهروندان  یاجتماع یدر رفتارها نیچرا که دورب شود یم ییها صرفه جو مجدد پله ریو تعم یگهدارن یبرا ها نینصب دورب با

آنها مقرون به صرفه است  ینگهدار یانجام شده برا یها دستگاه یکه برا یهنگفت یها نهیگذار است و در مقابل هزریتأث اریبس

 یها نصب شده سطح شهر در پل زاتیشهروندان از امکانات و تجه یبهره ور زانیم ها نیدورب نیبا استفاده از ا توان یم نیهمچن

 کرد. یرا بررس ادهیعابر پ

نواقص مورد استفاده مردم قرار  لیساخته شده به دل یها دهد و پل یم یها رو پل ریز ادهیاز تصادفات با عابران پ یاریبس نکیهم ا

از زنان و به تبع آن کودکان  یاریبس اده،یپل عابر پ یها وارهید ینصب تبلغات گسترده بر رو لیبه دل گری. از طرف دردیگ ینم

 کند.   یمولفه نم نیبه ا یتوجه شتر،یکسب درآمد ب یبرا یشهر تیریمد متاسفانه کنند. ینم تیامنعبور از پل احساس  یبرا

 

 
 : جلسه کمیته حمل و نقل و ترافیک4شکل شماره 
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های شورای اسالمی  مرکز مطالعات و پژوهش نقل و ترافیک و حملکمیته  ده در جلسهمطرح ش کارشناسی هایپیشنهادمهمترین 

 :استبه شرح ذیل  ادهیعابر پ یپل ها یابی و مکان یبررسدر خصوص  ،25/2/88مورخه  شهر همدان

هری ها  به شرکت های تامین امنیت تسهیالت ش پیشنهاد می گردد حفظ و نگهداری پل های مکانیزه  به ویژه در شب .1

واگذار گردد تا از طریق نصب تجهیزات تصویری یا قراردادن نیروی انسانی)نگهبان( از سرقت تجهیزات و یا تخریب 

های عامدانه جلوگیری بعمل آمده و سبب صرفه جویی در هزینه های تعمیر و نگهداری پل ها گردد. الزم به ذکر است 

شود که اثربخشی الزم را  های سطح شهرستان هزینه می اری پلمیلیون جهت تعمیر و نگهد 111در حال حاضر سالیانه 

توان با افزودن به مبلغ ذکر شده و واگذاری آن به یک شرکت یا  اختیار کردن نگهبان برای هر پل از  ندارد؛ می

 ها جلوگیری کرد.  های احتمالی به پل آسیب

ی احداث گذرهای غیرهمسطح عابر پیاده پیشنهاد می گردد یک سازمان مشخص در مجموعه شهرداری همدان متول .2

شود  های تابعه در این خصوص جلوگیری بعمل آید. در همین راستا پیشنهاد می ای سازمان شود تا از عملکرد جزیره

نقل و ترافیک ناظر بر احداث و بهره برداری  و ها و سازمان حمل شهرداری مناطق مجری احداث و تعمیر و نگهداری پل

 از آن باشد.

شنهاد می گردد عالوه بر پل های عابر پیاده، فرصت و موقعیت استفاده از زیرگذرهای عابر پیاده نیز در نقاط دارای پی .3

پتانسیل مورد نظر قرار گرفته و مطرح گردند و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه با 

 قرار گیرند. بررسی نمونه های موفق داخلی و خارجی مئرد تجزیه و تحلیل

پیشنهاد می گردد برای پل های عابر پیاده موجود در سطح شهر مطالعات کارایی سنجی از بعد جابجایی عرضی عابران  .4

و با تحلیل فایده به هزینه انجام گیرد تا بتوان پل های عابر پیاده ای که در وضع موجود کارایی الزم را نداشته و قرار 

 رهای نیازسنجی را تامین نمی کند جمع آوری و به نقاط دارای اولویت منتقل شوند.گیری آنها در محل فعلی پارامت

پیشنهاد می گردد در مناطقی که ضرورت اولیه برای احداث پل های عابر پیاده وجود دارد و یا نیاز به آن از سوی  .5

طالعات نیازسنجی و واحدهای مدیریت شهری در سطح مناطق با سازمان حمل و نقل و ترافیک اعالم می گردد، م

امکان سنجی احداث گذرهای غیرهمسطح عابر پیاده انجام شده و ضمن تعیین امتیاز کسب شده برای ضرورت احداث 

هر گذر غیرهمسطح عابر، با توجه به منابع مالی موجود اولویت بندی گردند.  از اینرو نیاز است تا شرح خدماتی در 

بر پیاده توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک همدان تدوین و توسط خصوص ضرورت احداث گذرهای غیرهمسطح عا

 کمیته ترافیک استانداری مصوب و به سایر ادارات مرتبط ابالغ شود. 

پیشنهاد می گردد سایر روش های درآمدزایی از پل های عابر پیاده عالوه بر نصب بیلبورد تبلیغاتی بر پیشانی پل ها با  .1

ی و خارجی از طریق سازمان متولی مورد توجه قرار گیرد. بطور مثال با احداث سازه بررسی تجربه های موفق داخل

فروشی کوچک و زیبا نصب  های مختلف درآمدزایی کرد. مانند تجربه کشور ترکیه که در زاویه پل یک گل مانند دکه

 .شود های آن جهت تعمیر و نگهداری پل استفاده می شود و از هزینه داده می شده و اجاره

 

 

 راهکارها ها و  آسیب
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با توجه به اینکه یکی از مشخصه های باال بردن کاریی و میزان استفاده از پل های عابر زیبایی بصری و ایجاد حس  .7

ها متناسب با شرایط منطقه طراحی  خوشایند حین استفاده از این تسهیالت است، پیشنهاد میگردد سازه و معماری پل

 ی، سرد و بی روح در معابر شهر پرهیز گردد.شود و از بکارگیری پل های تیپ با فرم های تکرار

پیشنهاد می گردد روش های مختلف ایجاد جاذبه برای شهروندان و عابران پیاده مانند افزایش پهنای عرشه پل به منظور  .8

تامین شرایط حضور صنوف مختلف مورد بررسی قرار گیرد که این امر درآمدزایی بیشتر پل های عابر را بدنبال خواهد 

 . داشت

در حال حاضر مطالعات جامعی در خصوص جانمایی گذرهای غیر همسطح عابر پیاده وجود ندارد که نیازمند است   .8

همانگونه که گفته شد باید در چارچوب شرح خدمات تدوین شده به نیازسنجی و جانمایی گذرهای غیرهمسطح 

 پرداخت. 

آن تدوین و به سازمان های متولی، پلیس راهور و  ها و الزامات احداث باید دستورالعملی جهت پایش عملکرد پل .11

شرکت های بهره بردار و سازنده پل ابالغ کرد. به عنوان مثال، زیر پل هنرستان و سعیدیه هم خط عابر پیاده و هم 

 گیر وجود دارد که این امر کامال  اشتباه است. سرعت

دقت شود و باید مطالعات آن به صورت تخصصی به ها نیز باید به جزئیات آن مانند شیب سازه  در خصوص طراحی پل .11

نقل و ترافیک فاز مطالعاتی را انجام دهد نه اینکه وارد فاز عملیاتی  و یک شرکت پیمانکار محول شود. سازمان حمل

 شود. 

طح پیشنهاد می گردد یک مطالعه میدانی جهت آسیب شناسی استفاده از پل های غیرمکانیزه و مکانیزه عابر پیاده در س .12

شهر همدان بعمل آید تا در برنامه ریزی ها ی آتی برای جانمایی و احداث پل ها مورد توجه قررا گیرد. بعنوان مثال در 

یابی  ها را ندارند. همچنین متاسفانه به دلیل عدم مکان درصد مردم تمایلی به عبور از پل 11شهر همدان در حال حاضر 

استفاده تمامی اقشار جامعه کارایی مناسب ندارد. عدم وجود جاذبه با هدف  های عابر پیاده و عدم قابلیت مناسب پل

عبور عابرین از پل و یا عرض کم خیابان مانند پل پایانه که متاسفانه قسمتی از پل نیز تاریک است منجر به عدم استفاده 

 مردم از پل های شهر شده است. 

های محلی و مردمی بوده است که  ابق تصادف و درخواستدر حال حاضر جانمایی پل های عابر تنها بر اساس سو .13

 پیشنهاد می گردد روند جاری به شکل یک روند ضابطه مند اصالح شود. 

نیاز است ضوابط مکان یابی پل های عابر بر اساس شرایط بومی شهر همدان و نرخ تردد های عابران پیاده و وسایل نقلیه  .14

های احداث پل های عابر در کالنشهر تهران عبور  . بعنوان مثال یکی از ضابطهمورد بازبینی قرار گرفته و تدوین گردد

سه هزار خودرو و سیصد نفر از معبر در چهار ساعت است که با در نظر گرفتن این ضابطه درصد باالیی از پل های 

 عابر فعلی باید جمع آوری گردند زیرا شرایط اولیه را تامین نمی کنند. 

منظر و معاونت معماری شهرسازی  و نقل و ترافیک، سازمان سیما و ای متشکل از سازمان حمل میتهشود ک پیشنهاد می  .15

یک کمیته تخصصی جهت ارزیابی و طراحی پل تشکیل شود و یک ضابطه مشخص در این زمینه برای شهر همدان 

 تدوین شود. 

 پل آیت اهلل نجفی می توان به صورت رمپی انجام شود. .11

شود بنابراین برخی  های زیادی وجود دارد و منجر به عبور و مرور مداوم شهروندان می ت کاربریدرخصوص بلوار بعث .17

 های شهر نیز باید اصالح شود.  کاربری
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