تاریخ 97/06/26 :
کارگروه :مدیریت تقاضای سفر

صورتجلسه

شماره جلسه32:

صفحه  1از1
موضوع جلسه :محدودیت تردد کامیونهای حامل موادغذایی

مکان  :سازمان حفاظت محیط زیست

حاضرین:
نام و نام خانوادگی

آقای خشاییپور

آقای نوابزاده

آقای سرهنگ ساعد

آقای سرهنگ
نقرهتاب

آقای تقیپوریان

آقای باستانی

سمت

سازمان حفاظت
محیط زیست

دفتر حمل و نقل وزارت
کشور

جانشین پلیس ترافیک
شهری راهور ناجا

معاون حمل و نقل
راهور تهران

عضو هیأت مدیره
انجمن پخش

شرکت پگاه
(دلپذیر)

نام و نام خانوادگی

آقای شفائی

آقای بهمنآبادی

آقای اشجعی

خانم صفی

خانم مکی

سمت

عضو انجمن صنعت
پخش

مدیرعامل شرکت پخش
بانی چاو (کاله)

دبیرخانه کارگروه

کارشناس دبیرخانه

کارشناس دبیرخانه

غایبان  :معاونت حمل بار و کاال معاونت حمل و نقل شهرداری تهران ،استانداری تهران
خالصه جلسه:
درابتدا آقای خشایی پور اظهار کردند با توجه به شدت آلودگی هوا بویژه در ماههای آذر و دی در حوزههای مختلف اقداماتی در دست انجام میباشد .از جمله این موارد
محدودیت توزیع و پخش مواد غذایی است که مقرر شده بود برنامه مشخصی در این خصوص به همراه پیشنهادات توسط صنعت پخش ارائه شود.
در ادامه نماینده صنعت پخش اظهار کرد در این زمینه جلسات داخلی متعددی برگزار شده و در صورت انتقال زمان توزیع به بعد از ساعت  10صبح ،امکان ایجاد ترافیک
سنگ ین در ساعات عصر وجود دارد .ایشان همچنین با اشاره به زنجیره به هم پیوسته پرسنل ستادی و توزیع ،امکان بروز بی نظمی در مدیریت کارکنان این مجموعه در اثر
تغییر ساعات توزیع را از دیگر مشکالت موجود مطرح کردند .به گفته ایشان در صورت تغییر ساعت توزیع ،فرآیند تولید و انبارگردانی کاالها و به طور کلی برنامه زمانی
عملیات تولید کارخانجات  ،انبار ،صنعت پخش و مغازه های تحویل گیرنده کاال تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و درصورتی که توزیع با فاصله زمانی یکروزه نسبت به تولید
انجام شود نارضایتی مصرفکننده را در پی خواهد داشت.
در ادامه آقای خشایی پور با اشاره به مصوبه قانونی شورای عالی ترافیک شهرهای کشور و فراهم شدن زیرساختهای الزم برای اجرای این قانون امکان تغییر قانون را غیر
ممکن دانستند و پیشنهاد کردند تا ضمن بررسی های کارشناسی بیشتر ،راهکارهای موجود برای تعدیل مصوبه قانونی تا حد امکان بررسی شود.
جناب سرهنگ ساعد نیز ضمن تایید موارد فوق اظهار کردند که این طرح در سالهای گذشته در بازه زمانی  2هفته اول مهر اجرا شده و بنابراین امکان اجرای آن
درصورت همکاری طرفین وجود خواهد داشت .در پاسخ آقای شفاهی اظهار کردند طرح مذکور برای بازه زمانی محدود و آنهم در محدوده طرح زوج و فرد اجرا شده که
تفاوت قابل توجهی با طرح فعلی دارد .در ادامه جلسه نیز جناب سرهنگ نقره تاب بر اهمیت اجرای طرح تاکید داشته و لزوم انجام کار کارشناسی بیشتر توسط انجمن
صنعت پخش را الزم دانستند.
آقای نواب زاده نیز اظهار کردند به دلیل اختالالت ایجاد شده در اثر تردد ناوگان صنعت پخش ،پارک دوبله و ایجاد ترافیک سنگین ،این صنف مورد توجه شورای عالی
ترافیک شهرهای کشور قرار گرفته و بدین منظور مصوبه قانونی تنظیم شده و الزم االجراست .در انتهای جلسه ،بنا بر پیشنهاد نمایندگان محترم صنعت پخش ،مقرر شد
در بازه زمانی کوتاه (حداکثر تا انتهای مهرماه) انجمن صنعت پخش پیشنهادات کارشناسی شده خود را در جهت کاهش مشکالت پیش رو در اجرای طرح محدودیت توزیع
مواد غذایی در دو هفته آخر آذر و دی ماه سال جاری ارائه نماید.
شرح اقدامات و مصوبات

ردیف شرح اقدام
ارائه راهکارهای کاربردی و قابل اجرا در خصوص نحوه تردد وسایل نقلیه باری حمل مواد غذایی
در زمانهای اضطرار و اعالم پیشنهادات کارشناسی الزم به منظور مدیریت چرخه تولید و توزیع
1
کاال در زمان اعمال محدودیت

مسئول اقدام

موعد

انجمن صنعت پخش

جلسه آتی

