"بسمه تعالی"
"تفاهم نامه "

عنوان  :همیاران مهربان ترافیک
ماده  : 1دستگاه های همکار :
الف -مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز شیراز .
ب  -رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس .
ج –ا داره کل ورزش و جوانان استان فارس .
د – معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری شیراز .
ه -معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس

ماده  : 2موضوع تفاهم نامه :
همکاری برای روان سازی و گره گشایی ترافیک در شهر شیراز :

ماده  : 3شرح طرح :
نظر به اینکه یکی از شاخص های مهم پیشرفت جوامع شهری حضور داوطلبانه و مؤثر شهروندان در عرصه های مختلف
اجتماعی و فرهنگی است و بادر نظر گرفتن رتبه دوم مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در کشور طرح همیار مهربان
ترافیک تهیه و تدوین گردیده تا با مشارکت شهروندان بصورت داوطلبانه بتوان گامی مؤثر در ارتقاء فرهنگ ترافیکی شهروندان
و حضور مسؤالنه آنان برداشت .

ماده  : 4مراحل اجرای طرح :
 -1پس از فراخوان  ،جذب و آموزش افراد متقاضی و عالقمند به حضور افتخاری در اجرای طرح طی مراسمی کاور و کارت
مخصوص به داوطلبان که به عنوان (همیار مهربان) نامیده می شوند  ،اهداء می گردد .
 – 2همیاران مهربان در مسیررفت و آمد روزانه خود در سطح شهر هنگام مواجهه با گره های ترافیکی با پوشیدن کاور
مخصوص و نصب کارت مربوطه وارد صحنه شده و با رعایت اصول اخالقی و عزت و احترام متقابل به بازگشایی ترافیک
همت می گمارند و پس از رفع مشکل به مسیر و فعالیت روزانه خود ادامه می دهند .

ماده  : 5تعهدات دستگاه های همکار :
الف  :تعهدات مجمع خیرین :

ا/الف  -فراخوان داوطلبان همکاری با طرح همیاران مهربان ترافیک .
/2الف  -هماهنگی جهت برگزاری کالسهای آموزشی.
/3الف – تهیه کاور مخصوص داوطلبان پس از تأیید پلیس راهور .
/4الف – تهیه کارت همیار مهربان ترافیک .

/5الف  -ارائه کارت و کاور به داوطلبان پس از طی دوره آموزشی در مراسم خاص .
/6الف – ساخت  10سازه ایستگاه ثابت پلیس (مأمورین راهنمایی و رانندگی ) جهت نصب در چهار راههای مهم شهر بر
اساس طرح پیشنهادی پلیس .
/7الف – طراحی  ،چاپ و تکثیر بروشور  ،کتابچه و کارتهای تبلیغاتی .
ب :تعهدات پلیس راهور :
/1ب  -آموزش داوطلبان معرفی شده از طرف مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ ساز .
/2ب – تهیه و ارسال مطالب اموزشی جهت چاپ بروشور  ،کتابچه  ،کارت و  ...به مجمع خیرین .
/3ب  -ارائه طرح ساخت ایستگاه های ثابت جهت استقرار مأمورین راهنمایی و رانندگی .
/4ب – برآورد هزینه ساخت ایستگاه ها و تعیین مکان ساخت و نصب سازه پس از ساخت .
ج  :تعهدات اداره کل ورزش و جوانان استان فارس :
/1ج –فراخوانی  ،شناسایی و جذب جوانان و تشکل های مردم نهاد عالقه مند به اجرای افتخاری طرح و توجیه اولیه و معرفی
آنها به مجمع خیرین .
/2ج – همکاری در تهیه جوایز و موارد اهدایی به همیاران مهربان .
د  :تعهدات معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز :
/1د  -پشتیبانی و همکاری در تقدیر و تشویق همیاران مهربان در طول اجرای طرح

/2د  -میزبانی برگزاری کالسهای آموزشی
ه -تعهدات معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم استان فارس
/1ه  -آموزش مقرارت قانونی مرتبط با طرح به داوطلبان
/2ه  -فراهم کردن زمینه حمایت قضایی از داوطلبانی که در حین انجام وظیفه مورد اهانت و ضرب و جرح احتمالی قرار
می گیرند.
/3ه  -جذب داوطلبان عالقمند بعنوان دیده بان پیشگیری از جرم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه
این تفاهم نامه در پنج ماده در تاریخ  95/6/9به امضای دستگاه های همکار رسید .
سرهنگ مصطفی عباسی
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس
احمد رحمانیان
معاون قضایی و پیشگیری از جرم دادگستری استان فارس

حیدرعلی کامیاب
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان فارس
علیرضا پاک فطرت
شهردار و رئیس هیأت مدیره مجمع خیرین
شهرساز و فرهنگ ساز شیراز

