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تجهیزات بخش دوم
مـاده  -51كليه وسـايل نقليه راهنمايـي و رانندگي ،آمبوالنس
نيـروي انتظامـي و آتـش نشـاني بايـد دو چـراغ قرمـز گـردان
در مرتفـع تريـن نقطـه خودداشـته باشـد و مجهـز بـه آژيـر و
بلند گو باشـند .سـاير وسـايل نقليه امدادي فقـط از يك چراغ
زرد و آژير اسـتفاده مي نمايند .سـرويس مدارس بايد يك چراغ
گردان زرد و آژير در مرتفع ترين نقطه خود داشـته باشـند.
مـاده  -52درمـواردي كه به كارگيري چـراغ هاي الكتريكي ،
با ايمني محموله وسـايل نقليه ،مغايرت داشـته باشـد ،بايد از
چـراغ هاي ايمني و نور تاب اسـتفاده شـود.
مـاده -53هر وسـيله نقليه موتوري داراي چهار چرخ يا بيشـتر
بايـد ،حداقـل داراي دو سيسـتم جداگانـه ترمـز باشـد كه يك
سيسـتم براي متوقف سـاختن وسـيله نقليه و سيسـتم ديگر
براي نگهداشـتن وسيله نقليه در حالت توقف به كار رفته شود.
ماده -54هر دوچرخه موتوردار و موتورسـيكلت بايد داراي دو
سيسـتم ترمز باشـد كه يكـي بـر روي چرخ جلـو ديگري بر
روي چـرخ عقـب اثر نمايد.
مـاده -55هـر دوچرخه بايد حداقل داراي يك سيسـتم ترمز
باشـد كـه بـر روي چرخ عقب يـا هر دو چـرخ اثر نمايد.
مـاده -56يـدك هـا و شـبه يـدك هايي كـه ظرفيت آنهـا از
 1400كيلو گرم بيشـتر است بايد داراي سيستم ترمز باشند.
نحوه سـاختمان اين سيسـتم ترمز بايد به صورتي باشـد كه
در صـورت قطع ناگهاني اتصال ترمز خودبخود گرفته شـود و
يدك يا شـبه يدك را متوقف سـازد.
مـاده -57هـر وسـيله نقليه موتـوري چهار چرخ يا بيشـتر بايد
حداقـل داراي يـك آينـه مخصـوص در داخل اطـاق و يك آينه
مخصوص در بيرون اطاق سـمت راننده باشـد .به نحوي كه عبور
وسـايل نقليه از پشـت سـر و پهلو براي راننده قابل رويت باشـد.
مـاده  -58كليـه وسـايل نقليه موتـوري داراي شـش چـرخ يا
بيشـتر بايد در پشـت تمام چرخها داراي گل پخش كن باشند.

خبر
اجراي عمليات خط کشی پرسپکتیو در کیان پارس
و کیان آباد

بـه منظور سـامان بخشـیدن به حـرکات عرضی عابرین پیـاده در
معابـر و تقاطع ها و ایجاد معابـر ایمن جهت عابرین ،منطقه دو اقدام
به خط کشـی از نوع پرسـپکتیو نموده اسـت .با اجرای این نوع خط
کشـی کـه به شـکل یـک سـرعت گیر مجـازی مـی باشـد انتظار
می رود کاهش سرعت وسایل نقلیه در حد مطلوبی انجام شود.

بهره برداری از چراغ راهنمایی هوشمند
میدان دانشگاه

به گزارش سـایت شـهرداری اهـواز و به نقل از معـاون حمل و نقل
و ترافیـک  :میدان دانشـگاه به دلیـل برقراری ارتبـاط بین جنوب و
شـمال و همزمـان بین شـرق و غـرب  ،از اهمیت بسـیار باالیی در
سـفرهای درون شـهری برخودار اسـت .از همین رو عملیات اجرایی
پـروژه در کوتاهتریـن زمـان ممکن به انجام رسـید و دراواسـط ماه
مهر  ،چراغ راهنمایی هوشـمند میدان دانشـگاه بـا هدف ایجادنظم
در عبـور و مرور وسـایل نقلیـه و افزایش ایمنـی راه انـدازی گردید.
وی افـزود  :بـا توجـه به وضعیت هندسـی میـدان و تداخل حرکتی
بیـن چنـد مسـیر ورودی  ،طـی  2هفتـه گذشـته عملکـرد چـراغ
راهنمایـی توسـط کارشناسـان این حـوزه  ،بـه دقت مورد بررسـی
قـرار گرفتـه اسـت .پـس از مطالعات صـورت گرفتـه روی عملکرد
چـراغ و تبـادل نظر با نیروهای پلیس راهور ،فازبنـدی و زمان بندی
چراغ در بهترین شـرایط ممکن برای وضع هندسـی موجود تنظیم
گردیده اسـت .یزدی گفت:چراغ راهنمایی میدان دانشـگاه که سـی
و دومیـن چـراغ راهنمایـی هوشـمند کالن شـهر اهواز به حسـاب
مـی آیـد ،نقـش بسـزایی در حـل گـره هـای ترافیکـی  ،افزایـش
امنیـت سـفر ،بهبـود عبور و مـرور شـهری در این مـکان و افزایش
رضایت مندی شهروندان خواهدداشت.
در آستانه «روز جهانی یادآوری قربانیان ترافیک» مطرح شد:

رویدادهای ترافیکی هم بر شهر
اثر میگذارد هم بر شهروندان
جلیلی؛ نمایندهمجلس:
آثار ترافیک محدود به قربانیان تصادفات نمیشود

یــک عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلــس شــورای
اســامی در آســتانه  25آبــان «روز جهانــی یــادآوری قربانیــان
ترافیــک» بــا تأکیــد بــر ایــن کــه اصــل موضــوع برگــزاری
مراســمی بــه ایــن مناســبت ،اقــدام بســیار پســندیدهای اســت،
گفــت :برپایــی ایــن مراســم نشــان میدهــد مدیــران شــهری
تهــران بیــش از پیــش متوجــه آثــار زیانبــار رویدادهــای
ترافیکــی بــر شــهر و شــهروندان هســتند.
بــه گــزارش روابــط عمومــي معاونــت حمــل و نقــل و ترافيــك
شــهرداري تهــران ،دکتــر اســماعیل جلیلــی افــزود :بــا توجــه
بــه انبــوه اتفاقــات ترافیکــی در کالن شــهرها ،برگــزاری چنیــن
همایشهایــی از طریــق فرهنگســازی در جامعــه باعــث
میشــود تــا آحــاد شــهروندان بــا فعالیتهایــی کــه در جهــت
کاهــش اثــرات زیانبــار ناشــی از تصادفــات بــه اجــرا در مــی
آیــد ،همراهــی کننــد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه تأثیــرات ترافیــک بــه تصادفــات و
قربانیــان ناشــی از آن خالصــه نمیشــود ،اظهــار کــرد :مســائل
زیســت محیطــی متأثــر از آالیندگــی ســوخت خودروهــا و
مشــکالت روحــی و روانــی ناشــی از آلودگــی صوتــی رفــت و
آمــد انبــوه وســایل نقلیــه پــر ســر و صــدا ،از دیگــر معضــات
ترافیکــی اســت کــه بــر جامعــه تحمیــل مــی شــود.
نماینـده مـردم مسـجد سـلیمان در مجلس شـورای اسلامی در
پایـان بـا بیـان این که برگـزاری همایـش «روز جهانی یـادآوری
قربانیـان ترافیـک» از سـوی مدیریـت شـهری تهـران میتواند
بـه سلامت فـردی افـراد و سلامت جمعـی خانوادههـا کمـک
کنـد  ،خاطرنشـان کـرد :راهکارهایـی که در ایـن همایش مطرح
میشـود ،میتوانـد تعدیـل کننـده آثـار منفـی حـوادث ترافیکی بر
شـهر و شـهروندان باشد .گفتنی است سـومین یکشنبه ماه نوامبر
هـر سـال کـه امسـال در کشـورمان برابر بـا  25آبان اسـت ،تحت
عنـوان «روز جهانـی یـادآوری قربانیـان ترافیـک» نامگذاری شـده
و معاونـت حمـل و نقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران در ایـن روز
بـا برگـزاری مراسـمی به همیـن مناسـبت ،از طریق مـرور حوادث
ترافیکی در شـهر تهران و یادآوری قربانیان این سـوانح ،نسـبت به
آسیبشناسـی ایـن موضوع اقـدام خواهـد کرد.

اجراي خط کشی محوری در سطح شهر

همزمان با آغازبکار مراکز آموزشی و جهت تفکیک خطوط سواره رو در معابر با هدف افزایش ظرفیت معبر  ،کاهش تصادفات  ،افزایش
ایمنی و جلوگیری از انحراف خودروها مسیر بلوار بهبهاني حد فاصل ميدان جمهوري اسالمی ،كيكاوس(رستگاري) و جاده حميديه
ورودي عين دو با استفاده از رنگ سرد تحت اجرای خط کشی محوری قرار گرفت.

تمهیدات ترافیکی بازگشایی مدارس

همـه سـاله بـا شـروع فصـل بازگشـایی مـدارس،
ترافیـک قـدری نسـبت بـه روزهـای دیگر سـنگین
تـر مـی شـود .افزایـش ازدحـام از  20تـا  30درصـد
در محورهـای مختلـف متغیر اسـت .نقـاط پرازدحام
ترافیـک در ایـن ایـام عبارتنـداز :میدان شـهید بندر،
ورودی پـل سـوم ،ورودی پل هفتم ،میدان دانشـگاه،
بلـوار گلسـتان ،بلـوار فروردیـن ،بلـوار فنـی و حرفـه
ای ،میـدان کارگـر ،تقاطـع نهـج البالغه-کنـدروی
پاسـداران ،میـدان دروازه ،بلـوار چمران ،بلوار سـاحلی
کیانپـارس ،بلـوار معلـم ،امانیـه و فلکه سـاعت.
هـر کـدام از ایـن مناطـق دارای مشـکالت متفاوتی
هسـتند .بطور مثـال در خیابـان چمران یا بلـوار فنی
و حرفـه ای مشـکل اصلـی گـذر دانش آمـوزان می
باشـد کـه بـرای رفع این مشـکل اجرای خط کشـی
عابرپیـاده ،اجـرای گـذرگاه عابـر و یـا حتـی نصـب
سـرعتگیر در برخـی مقاطع در دسـتور کار قـرار دارد.
در برخـی معابـر مانند بلـوار بهبهانی با توجـه به قرار
گیـری برخـی مـدارس در ایـن بلـوار نیـاز بـه نصب
سـرعتکاه و اسـتفاده از تابلوهای اعالم عبـور اطفال،
احتیـاط و نصـب تجهیزاتی مانند چراغ چشـمک زن
مـی باشـد .امـا بـرای رفع کامل گـره این پـل ،چهار
خطـه شـدن یـا بازگشـایی پـل نهم مشـکل گشـا
خواهـد بود.
معـاون حمـل ونقل و ترافیک شـهرداری اهواز گفت:
بـا توجـه به اهمیت موضوع بازگشـایی مـدارس و به
منظور فراهم نمایی تسـهیالت الزم جهت سـهولت
تردد وسـایل نقلیـه ،ارائه سـرویس به دانـش آموزان
و جابجایـی آنهـا ،هماهنگی سـرویس هـای مدارس
و تسـهیل تـردد دانش آموزان بخصـوص در روزهای
اولیه بازگشـایی مدارس جلسـات متعددی با معاونین
حمـل و نقل مناطق ،سـازمان اتوبوسـرانی ،سـازمان
تاکسـیرانی ،پلیـس راهـور ،شـورای ترافیک اسـتان،
فرمانـداری و آمـوزش و پـرورش برگـزار شـد تـا بـا
شـروع مـدارس و دانشـگاه هـا تمامی تمهیـدات در
نظر گرفته شـده باشـد.
آرام سازی ترافیک
مدیـر ترافیـک گفت :به منظـور آرام سـازی ترافیک
و کاهـش تصادفـات ناشـی از سـرعت بیـش از
حـد مجـاز در برخـی مقــاطع بخصـوص اطـراف
دبسـتان هـا ،بیمارسـتان هـا اقـدام به نصب چشـم

گربه ای ،سرعتگیر الستیکی و پالستیکی و سرعتکاه
اسـتاندارد نموده ایـم .اردالن داودی افـزود :همزمان با
نصـب کاهنـده های سـرعت عملیـات رنـگ آمیزی
سـرعتگیرهای نقـاط مهم در دسـتور کار قـرار گرفته
و در حـال انجـام اسـت .نصـب  444متـر سـرعتگیر
پالسـتیکی در ایـن ایـام به انجام رسـیده اسـت.
اجرای خط کشی محوری در معابر پر
تردد و خط کشی عابر پیاده در مقابل
مدارس و معابر اصلی منتهی به آن
مدیـر ترافیـک خاطـر نشـان کـرد که بـا توجه به
حمایـت های شـهردار محتـرم در ارائـه اعتبارات
الزم بـه مباحـث ترافیکـی در ایـن ایـام 4487
بلـوک عابـر پیـاده و  245متـر مربـع پرسـپکتیو
تـا کنـون اجـرا شـده اسـت .ایـن عملیـات هـم
اکنـون در مناطـق مختلـف در حـال انجـام
اسـت و مـدارس و تقاطـع هـای مهـم شـهر و
مسـیرهای پـر تـردد تحـت خـط کشـی قـرار
مـی گیرنـد .در ایـن زمینـه بیش از  123مدرسـه
حادثه خیز شناسـایی شده اند و در حال خط کشی
می باشند.
داودی گفـت :تـا کنـون در مقابـل مدارسـی کـه

آمـوزش و پـرورش اعلام نمـوده اسـت خط کشـی
عابـر پیـاده اجـرا شـده است(101مدرسـه) و فقـط
مدارسـی کـه مشـکل اجرایـی دارنـد ( ً
مثلا زیر پل
عابر پیاده هسـتند یا آسـفالت بسـیار نامناسب است)
باقـی مانده اسـت.
مدیـر ترافیـک افزود :اجرای خط کشـی محـوری در
معابـر پر تردد شـهر شـامل :بلـوار بهبهانی ،سـاحلی
غربـی ،سـاحلی شـرقی ،گلسـتان ،امام شـرقی ،بلوار
فنـی و حرفـه ای ،بلـوار معلـم ،بلـوار هاشـمی ،بلوار
دانـش ،بلـوار هجرت  ،بلوار جمهوری ،سـبحان ،بلوار
سـعادت ،بلـوار سـپاه ،بلوار چمـران و غیره بـه میزان
 298کیلومتـر به انجام رسـیده اسـت.
هرس در ختان در تقاطع  ،دوربرگردان
و گذرگاه های عابر پیاده در مناطق
هشتگانه جهت ایمن سازی عبور
مدیـر ترافیـک گفـت :از جملـه مشـکالت عابریـن
پیـاده در اهواز وضعیت نامناسـب هـرس در ختان در
آیلندهای میانی و سـطح معابر می باشـد که با رشـد
درختچـه و درختـان و کاهـش دید راننـده تصادفات
ناگـواری اتفـاق مـی افتـاد .بـا آسـیب شناسـی ایـن
مسـئله  ،پیگیـری هـای مسـتمر ایـن معاونـت و

حمایـت های بی دریغ شـهردار اهـواز و با همکاری
سـازمان پـارک هـا ،معاونـت خدمـات شـهری و
شـهرداران مناطـق هـرس درختـان در تقاطـع ها و
گـذرگاه هـای عابر پیـاده با موفقیت کامـل به انجام
رسـید .البتـه ایـن پروژه یک پـروژه پویا می باشـد و
مـدام در حـال اصلاح نقاط مختلف هسـتیم.
خرید و نصب تابلو و عالئم و تجهیزات
ترافیکی
اردالن داودی گفـت :به منظـور تکمیل تجهیزات و
عالئـم نصب شـده در مناطـق همـواره برنامه خرید
و نصـب تابلو ،عالئم و تجهیزات در دسـتور کار این
معاونـت قرار دارد .این تابلو و تجهیزات شـامل انواع
تابلوهـای راهنمایـی و رانندگـی  ،ضربـه گیـر های
مخزنـی ،اسـتوانه هـای ارتجاعـی ایمنی،گاردریـل،
آینـه هـای محـدب ،بـوالرد هـای جـدا کننـده،
بوالردهـای تعییـن مسـیر و غیره می شـوند .تمامی
ایـن تجهیـزات در جهـت افزایـش ایمنـی عبـور
عابریـن و مسـافران می باشـد .وی افـزود :تا کنون
نزدیـک بـه  595عـدد تابلـو در مقابل یا مسـیرهای
منتهـی بـه مـدارس نصـب شـده اسـت 873 .مورد
انـواع تجهیـزات در مسـیرهای مختلف در شـهریور
مـاه و هفتـه اول مهر نصب شـده اسـت .تعمیر 143
متـر گاردریـل در مقاطـع حادثـه خیـز نیـز بـه انجام
رسـیده است.
اجرای چراغ فرمان هوشمند
مدیـر ترافیـک اظهار کـرد :چراغ فرمان هوشـمند در
تقاطعـات میدان کارگـر ،جنت-شـریعتی همزمان با
بازگشـایی مـدارس و دانشـگاه هـا بـه بهره بـرداری
رسـیده اسـت .انتظار مـی رود با اجرای ایـن دو پروژه
علاوه بـر ایجـاد نظـم ترافیکـی بـه میـزان قابـل
توجهـی از برخوردهـا و تصادفات کاسـته شـود.
نصب پل عابر پیاده
امیـراردالن داودی گفـت :اجـرای یـک دسـتگاه
پـل عابـر پیـاده در بلـوار گلسـتان مقابـل مجتمـع
مسـکونی در ایـن ایـام به اتمام رسـیده و بـا توجه
بـه حجـم عظیـم عابریـن پیـاده در ایـن مقطـع
کمـک قابـل توجهی بـه کاهش تصادفـات در این
مقطـع از گـذر خواهد داشـت .همچنیـن تعمیر پل
عابـر پیـاده واقـع در چمـران مقابـل آبفا نیـز بطور
کامـل بـه انجام رسـید.

روند انجام مطالعات پارکینگ در طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک
روند انجام مطالعات پارکینگ در
طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک
با افزایش خودروهای شـخصی در شـهرهای بزرگ و در نتیجه آن افزایش
تعداد سـفرها با این وسـیله ،پارکینگ به مسئله مهمی در مطالعات و برنامه
ریـزی های شـهری تبدیل شـده اسـت .در ايـن گونه شـهرها ،هر فعالیت
اقتصـادی نیـاز به تامیـن فضای پارکینگ متناسـب با سـطح فعالیت خود
را دارد .بـه ایـن ترتیـب بـا توجـه به فضـای زیادی که توسـط هر وسـیله
اشـغال مـی شـود سـطح وسـيعی از فضـای مفيد شـهری ،بـه پارکينگ
اختصـاص مـی يابد.هـدف اصلـی از مطالعـه پارکینـگ ،تهیـه راهبردها و
توصیـه هاي مربـوط به برنامه توسـعه پارکینـگ براي رفـع نیازهاي یک
ناحیه اسـت .قسـمت اعظم مطالعات پارکینـگ در مورد توسـعه پارکینگ
هـاي موجـود اسـت ،ولیکن بایـد به خاطر سـپرد کـه انجـام مطالعاتی در
زمینـه ایجـاد پارکینـگ هـاي خـارج از سـواره روهـا و نیـز در مناطقی که
طـرح هاي اصالحی (مدیریتی) در آنها به اجرا گذاشـته می شـود ،ضروري
است.
مطالعات پارکینگ به طور کلی به دالیل زیر انجام می شود:
-1تعیین میزان نیاز به پارکینگ در نقاط مختلف شهر
 -2بررسـی نیازهـاي فیزیکـی بـراي بهبـود و یـا توسـعه پارکینـگ هاي
موجود
بـراي انجـام مطالعـات مربوط بـه پارکینـگ ،داشـتن اطالعـات کافی در
زمینـه تسـهیالت پارکینگ هـاي موجـود و نوع آنهـا ،چگونگی اسـتفاده
از تسـهیالت پارکینـگ ،میزان تقاضـاي فضاي پارکینـگ ،و خصوصیات
تقاضـاي پارکینـگ ،ضروري اسـت.
بـا وجـود اینکه مطالعات پارکینـگ ،عموما برای مناطق تجـاري و مرکزي
یک شـهر انجـام می گیـرد ،اما در دیگـر مناطق یک شـهر (مانند مناطق
تجـاري حومـه و مجتمع هاي صنعتی و مناطق مسـکونی) نیـز قابل اجرا
اسـت ،هـر چند در مقایسـه بـا مناطق تجـاري مرکـزي از اهمیت کمتري
برخوردار اسـت.
اولیـن گام در رونـد انجـام مطالعـات پارکینـگ ،آشـنایی با محـدوده مورد
مطالعـه اسـت .پـس از شـناخت محـدوده نوبـت بـه شناسـایی نیازهـای
اطالعاتـی و گـردآوری آنهـا می رسـد .پس از گـردآوری اطالعـات ،پایگاه
اطالعاتی تشـکیل شـده و داده های گردآوری شـده مورد تحلیل و بررسی
قرار می گیرد .در پایان با اسـتفاده از کلیه ابزار به دسـت آمده پیشـنهاداتی
ارایه می شـود.
در ایـن گـزارش رونـد انجام مطالعـات پارکینگ توضیح داده شـده اسـت.
سـرفصل های گـزارش حاضر عبارتنـد از :
• تعیین محدوده مورد مطالعه پارکینگ
• برآورد عرضه پارکینگ
• برآورد تقاضای پارکینگ
نسبت تقاضا به ظرفیت موجودجمع بندی
 -2تعیین محدوده مورد مطالعه پاركینگ
بـراي انجـام مطالعـه پارکینگ نیـاز به تعییـن محـدوده اي اسـت ،که در
آن مطالعـه پارکینـگ ضروري اسـت .این ضرورت ممکن اسـت ناشـی از
مشـکالت پارکینـگ موجـود ،یا مشـکالتی که احتمـال مـی رود در آینده
پیـش آیـد ،باشـد .عواملـی کـه در تعیین مـرز محـدوده پارکینـگ در این
مطالعـه مـورد نظر بوده اسـت عبارتنـد از :
 -1محـدوده اي کـه خیابـان هـاي آن شـلوغ اسـت  :بـراي نمونـه اگر در
خیابانـی نسـبت زمان سـفر به زمـان سـفر حرکـت آزاد ( )t/t0آن بیشـتر
از  2باشـد ،ایـن خیابـان دچـار محدودیـت ظرفیت اسـت .از اینـرو به نظر
مـی رسـد کـه اسـتفاده از بخشـی از ایـن ظرفیـت بـه صـورت پارکینگ
حاشیه اي غیرقابل توجیه باشد.
 -2محـدوده اي کـه جـذب سـفر آن بـاال باشـد (در آن محـدوده ،مراکـز
تجـاري و اداري عمـده اي قـرار داشـته باشـد).

تازه های ترافیک
ساعت مچی ای که به فکر راننده می باشد!

امــروزه بســیاری از افــرادی
كــه قصــد خریــد یــك
خــودرو را دارنــد بــه امتیــاز
ایمنــیcrash ratings
آن هــا كــه توســط دولــت
كشــور ســازنده خــودرو
منتشــر مــی شــود مراجعــه
مــی كننــد .ســازمان ایمنی
حمــل و نقــل در جــاده كــه
یــك ســازمان دولتــی در
آمریــكا اســت ()NHTSA
از یــك سیســتم  ٦ســتاره ای بــرای اعطــای امتیــاز ایمنــی بــرای تمامی
وســائط نقلیــه ای كــه بــه امــر جابجایــی افــراد در آمریــكا مــی پردازنــد
اســتفاده كــرده اســت  .ســاعت مچــی ای کــه بــه فکــر راننــده
مــی باشــد بــا گذشــت حــدود یــک قــرن از اختــراع اتومبیــل
همــواره حــوادث و اتفاقــات ناخوشــایند گریبانگیــر راننــدگان،
اتومبیــل هــا و کمپانــی هــای خــودرو ســازی بــوده اســت.
طراحــان ،مهندســان و متخصصــان اتومبیــل نیــز همــواره بــه دنبــال
راهکارهایــی بــرای کاهــش خســارات جانــی و مالــی راننــدگان،
سرنشــینان و اتومبیــل هــا بــوده انــد کــه در ایــن راه تــا بــه امــروز
وســایل و امکاناتــی طراحــی و ســاخته شــده کــه بــر روی اتومبیــل،
در جــاده ،بــر روی بــدن راننــده و غیــره نســب مــی شــوند
( مثــل  :کمربنــد ایمنــی ،ایربــگ ،آینــه هــا ،صندلــی هــای مخصــوص،
تابلوهــای اخطــار دهنــده در جــاده و غیــره ) کــه توانســته انــد آمــار
خســارات را کاهــش دهنــد .و امــا یکــی دیگــر از ایــن وســایل کــه
جدیــدا ً توســط طــراح معــروف آقــای  Daniel Ruffleابــداع شــده
اســت یــک مــچ بنــد هوشــمند مــی باشــد کــه  AAlertنــام دارد.
ایــن وســیله کــه تنهــا بــر روی مــچ راننــده باید بســته شــود بوســیله دو
فاکتــور «احساســات» و «زمــان» بــه راننــده خســته هشــدار مــی دهد.
ایــده کار مــچ بنــد چنیــن مــی باشــد :ایــن مــچ بنــد بــا فاصلــه هــای
زمانــی تعییــن شــده ،اخطارهایــی را بــه صــورت لــرزش (  ) Vibraبــه
مــچ شــخص راننــده انتقــال مــی دهــد و منتظــر جــواب راننــده کــه
تــکان دادن مــچ یــا دســت راننــده تعریــف شــده اســت مــی شــود .در
مرحلــه بعــد ایــن مــچ بنــد زمــان و شــدت جــواب هــای راننــده را ثبت
کــرده و از آنهــا آمــاری در یــک فاصلــه زمانــی بــه دســت مــی آورد.
بدیـن وسـیله وقتـی این مـچ بند توسـط آمار بدسـت آمـده .حس کند
کـه راننـده خسـته مـی باشـد یـا تحـت فشـار روانـی در حـال رانندگی
مـی باشـد ،زمـان ،شـدت و نوع لـرزش و اخطار خـود را تغییـر می دهد
و منتظـر جـواب هـای دقیـق تـر و بهتـر از راننده میشـود .مدل تسـتی
این دسـتگاه شـامل یک برنامه پیشـرفته آمار گیری و سیسـتم RFID
کـه دسـتگاه را به صورت خودکار پس از نشسـتن راننـده درون اتومبیل
روشـن مـی نمایـد می باشـد .این مچ بنـد همچنین می توانـد به عنوان
یـک سـاعت معمولـی نیز اسـتفاده می شـود .البتـه هنوز هیچ گزارشـی
مربـوط بـه موفقیت این دسـتگاه در تسـت ها یا این که بـه تولید خواهد
رسـید یا نه منتشـر نشـده است.

فرهنگ ترافیک

 -3خیابان هایی که مشـاهدات میدانی ،وجود مشـکل پارکینـگ را در آنها
تأیید نماید.
هنگامـی کـه جمـع آوري اطالعـات کمی و کیفـی براي منطقـه تجاري
مرکـزي مورد نظر باشـد ،کلیه مناطقـی که داراي مشـخصه هاي تجاري
و اداري باشـند و در هسـته مرکـزي یـا منطقـه جانبی قرار گرفتـه اند ،باید
در محـدوده مـورد مطالعـه پارکینگ قرار گیرنـد ،زیرا در ایـن گونه مناطق
احتمـال نیاز به پارکینگ بیشـتر اسـت.
در ایـن مطالعات به منظور تعیین محدوده مورد مطالعه پارکینگ ،نخسـت
نقشـه ای از خیابان های شـهر (شـریانی درجه  1و درجه  ،2و جمع کننده
و دسترسـی) که در سـاعت های اوج نسـبت زمان سـفر به زمان سـفر آزاد
آن هـا از  2/0فراتـر رفتـه اسـت ،تهیه می شـود .سـپس با اسـتفاده از این
اطلاع ،و مشـاهدات میدانـی و نظرات کارشناسـی ،محـدوده مورد مطالعه
تعریـف خواهـد شـد .مرز محـدوده مـورد مطالعه ،بـر مرز نواحـی ترافیکی
منطبـق اسـت و مطالعات در چارچوب ناحیه بنـدی مطالعات جامع حمل و
نقـل انجام خواهد شـد.
 -3برآورد عرضه پارکینگ
بـرای محاسـبه میزان عرضـه ،همانطوري که ً
قبلا ذکر گردیـد ،ابتدا باید
محـدوده مـورد مطالعـه و معابـری کـه در این محـدوده مورد بررسـی قرار
می گیرند مشـخص شـده و سـپس اطالعات مورد نیاز جمـع آوري گردد.
عرضه پارکینگ در محدوده مورد مطالعه در بخش های زیر
قابل طبقه بندی است:
الف :پارکینگ های در حاشیه خیابان های اصلی
ب :پارکینگ های در حاشیه خیابان های فرعی
ج :پارکینگ های (همگانی و اختصاصی) بیرون خیابان
د :پارکینگ های محل های مسکونی
از میـان منابـع عرضـه پارکینـگ یـاد شـده در بـاال ،منبـع (د) و بخـش
اختصاصـی (ج) از دسـترس عمـوم خارج اسـت .از اینـرو در بـرآورد عرضه
پارکینـگ ،تنهـا بـر سـایر منابـع تکیه خواهد شـد.
بـرای بـرآورد بهتر ظرفیـت پارکینگ ،ناحیه های محـدوده مورد مطالعه به
سـه گـروه ،ناحیه های بـا بافت قدیم ،ناحیه هـای با بافـت دوگانه و ناحیه
هـای بـا بافـت جدید تقسـیم می شـوند .در بافت قدیم نسـبت مسـاحت
تخصیص یافته به شـبکه معابر به مسـاحت کل ناحیه بسـیار پایین است.
کوچه ها در این شـبکه دارای عرض یکنواخت نبوده و خارج از معیار اسـت.
در بافـت دوگانـه ،بافـت قدیمی در حـال دگرگونی و تبدیـل به بافت جدید
اسـت ،یـا هـر دو نـوع بافـت قدیم و جدیـد در آن یافت می شـوند .سـهم
مسـاحت زمین اختصاص یافته به شـبکه معابر در این بافت بیشتر از بافت
قدیمی اسـت .و در پایان ،بافت جدید بافتی اسـت که در سـال های اخیر و
بر طبق نوعی اصول شهرسـازی به وجود آمده باشـد .در این بافت توسـعه
زمین با نظم بیشـتری صورت گرفته ،و سـطح معابر از کل مسـاحت ناحیه،

سهمی بیشـتر از دو بافت دیگر دارد.
بـه منظور بـرآورد ظرفیـت پارکینگ در حاشـیه خیابان،نمونـه ای از ناحیه
هـای بـا بافـت قدیم ،دوگانـه و جدید انتخاب می شـود .تعـدادی از خیابان
هـای اصلـی قابل پارک (شـریانی درجه یک ،شـریانی درجـه دو ،و محلی
و دسترسـی) در ایـن ناحیـه هـا برای تعیین تعـداد فضای پـارک موجود در
واحـد طـول خیابـان ،در نظر گرفته می شـوند.
در محل هایی که مکان هاي پارك به وسـیله خط کشـی مشـخص نشده
اند ،با مشخص نمودن مناطقی که پارکینگ باید ممنوع گردد (محل هاي
پـارك ممنـوع به وسـیله تابلو ،حریـم چهارراه ها ،ایسـتگاه هـاي اتوبوس،
پـل هـاي واحدهاي مسـکونی و  )...و کسـر نمودن آنهـا از طول معبر ،می
تـوان فضـاي قابل پـارك در طول معبـر را به دسـت آورد .به منظور تعیین
تعـداد فضـاي پارك قابل اسـتفاده در طـول خیابان-های اصلـی ،می توان
فضـاي قابـل پارك در طول معبـر را بر ابعادي که جهت طراحـی و آرایش
پارکینگ هاي حاشـیه اي پیشـنهاد شـده ( 5/5تا  6متر) تقسیم نمود .البته
بـا داشـتن بـرآوردی از طـول خیابـان های اصلـی و فرعی در هـر ناحیه ،و
تقسـیم آن بـر متوسـط طـول ناخالص پـارک برای یک وسـیله نقلیـه (از
برداشـت هـای میدانـی بـرآورد می گـردد) ،مـی تـوان بـرآوردی از عرضه
پارکینـگ در خیابـان هـای اصلـی و خیابان های فرعـی را به دسـت آورد.
اطالعـات مـورد نیـاز کـه شـامل طـول کوچه هـای قابـل پـارک و طول
خیابـان هـای اصلـی اسـت ،از روی نقشـه هـای وضـع موجـود و پایـگاه
اطالعاتی شـبکه معابر به دسـت آورده می شـود .با اسـتفاده از نسبت طول
کوچـه هـای قابل پارک به طـول خیابان های اصلـی در نمونه ناحیه های
بـا بافـت قدیـم ،دوگانـه ،و جدیـد ،و طـول خیابـان هـای اصلـی در ناحیه
هـای محـدوده مـورد مطالعه ،می-تـوان به بـرآوردی از طـول کوچه های
قابـل پارک دسـت یافـت .از برآوردهای اخیر ،همراه با طـول ناخالص یک
پارکینـگ در ناحیـه های یاد شـده ،می تـوان بـرآوردی از فضای پارکینگ
موجـود در کوچـه هـای قابل پـارک به دسـت آورد.
در این مرحله ،همچنین باید مشخص شود که چه تعداد از فضای پارکینگ
در نواحی با بافت های مختلف ،به علت استفاده ساکنین محلی ،از دسترس
مسـافرانی کـه با وسـایل نقلیه شـخصی خود بـه محدوده پارکینگ سـفر
می کنند ،خارج است.
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در محاســبه فضــای پــارک
در خیابــان هــای اصلــی یــا فرعــی کــه عــرض آنهــا حداقــل 10
متــر باشــد ،امــکان پــارک در دو طــرف خیابــان ممکــن تلقــی
مــی شــود ،و بــرای پــارک در یــک طــرف خیابــان حداقــل عــرض  8متر
در نظــر گرفتــه می شــود.
همچنیـن با بررسـی میدانی و گرفتـن اطالعـات از افراد مطلـع ،می توان
ظرفیـت پارکینگ های مجتمـع در محدوده مورد مطالعه را به دسـت آورد.
بـا مقایسـه تعـداد خدمت دهـی هر پارکینـگ با ظرفیـت به دسـت آمده،

پیام پلیس مدرسه:
امنیت من و خانواده ام دراحترام به قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی است.

آداب پارک کردن
غیـر از پیـدا کـردن جای پـارک مناسـب ،پـارک کـردن آداب دیگری نیز
دارد کـه راننـدگان قدیمـی خیلـی به آن مقیـد بودند .مسـئله ای که این
روزهـا کمتـر بـه آن توجـه می شـود .فاصلـه دادن مناسـب بـرای خودرو
عقبـی و جلویـی در هنـگام پـارک  ،صـاف کـردن فرمـان بـرای اینکـه
السـتیک هـا در امتـداد جهت خـودرو باشـند و مزاحمتی بـرای عابران یا
راننـدگان دیگـر ایجاد نکند .خوابانـدن آینه های برآمده و ممـاس بودن با
لبـه جـوی و یـا جدول کنـار خیابان بـرای تنظیم فاصله و عـدم تعرض به
خیابـان ازجملـه آداب پارک کردن اسـت .توجه به این نـکات به ظاهر کم
اهمیـت یعنی فرهنگ خـودرو.
آداب درست پیاده شدن از تاکسی
بــاز کــردن ناگهانــی درب خــودرو یکــی از بدتریــن کارهــای ممکــن یــک
مســافر تاکســی مــی تواند باشــد ،بدتــر از هــر کاری کــه فکــرش را کنید.
عملــی کــه مــی توانــد عــاوه بــر خســارت حتــی منجــر بــه مــرگ نیــز
شــود ،چــه مــرگ خــود مســافر و چــه کســی کــه از بیــرون بــا ایجــاد
مانــع ناگهانــی شــما بــا آن برخــورد مــی کنــد و پــرت مــی شــود .پــس
لطفــا ایــن هشــدار همیشــگی راننــدگان زحمتکــش تاکســی را جــدی
بگیریــد کــه درب را بــا احتیــاط بــاز کنیــد و البتــه بــه آرامی نیــز ببندید.
ایــن مســئله تضمینــی بــرای ســامت شــما و دیگــران در هنــگام ســوار
و پیــاده شــدن از تاکســی اســت .و البتــه بــرای خســارت ندیــدن راننــده
زحمتکشــی کــه در گرمــا و ســرما بــرای اســکناس هــای خرد شــما دنده
عــوض مــی کنــد نیزفایــده دارد.
کمربند ایمنی ،مرگ را متوقف می کند
کمربنـد ایمنی بـرای اولین بار در سـال  1960میالدی در یک نمایشـگاه
اتومبیـل در لنـدن عرضـه و معرفـی شـد این وسـیله از همان ابتـدای امر
بحـث موافـق و مخالـف متعـددی را بـر انگیخت اما مـرور زمان و بررسـی
نتایـج آمـار تصادفـات این حقیقت را روشـن کـرد که اسـتفاده از کمربند
ایمنـی باید الزامی و اجباری شـود .داده های آماری ،متخصصان را متقاعد
کـرد کـه به هنگام وقـوع یک حادثـه رانندگـی داخل اتومبیـل امن ترین
مکانی اسـت که می تواند جان سرنشـینان را حفظ کند .پرتاب شـدن به
خـارج اتومبیـل و برخـورد بـا زمین و اشـیاء در چنین شـرایطی به مراتب
مخاطـره آمیزتـر اسـت .نتایج بدسـت آمـده از بررسـی حـوادث رانندگی
نشـان مـی دهـد در اثر شـدت برخـورد و یا ترمـز ناگهانی ،سرنشـینان به
جلـو و بـاال و پرتـاب می شـوند و اگر مانعی بـرای از جا کنده شـدن وجود
نداشـته باشـد برخـورد آنها با هـم و یا با بدنـه داخلی اتومبیـل با جراحت
هـای شـدید و خطر مـرگ توام خواهـد بود.
وقتـی راننـده ای پـای خـود را روی پـدال ترمـز فشـار مـی دهـد و یـا بـا
اتومبیـل دیگـری برخـورد مـی کنـد بـدن او با سـرعت و شـدت به طرف
جلـو رانـده مـی شـود و بـا فرمـان یـا قسـمت جلـوی شیشـه اتومبیـل
برخـورد میکنـد .هـر گونه تغییراتی در سـرعت هـای کم نیز بـرای راننده
و سرنشـینان مخاطره آمیز اسـت و نباید تصور شـود که فقط در سـرعت
هـای زیـاد خطر در کمین نشسـته اسـت زیـرا حتی در سـرعت های کم
نیـز خطـرات جانـی وجـود دارد .در این گونـه مواقع اگر راننـده با کمربند
ایمنـی بـه صندلـی متصل باشـد ،ضربه ای را کـه می تواند تـا  3برابر وزن
او را بـه جلـو پرتـاب کند خنثی خواهد نمـود .کمربند حتی قابلیت مقابله
بـا  10برابر فشـار وزن راننـده را دارد .راننده بـا تکیه به فرمان اتومبیل می
توانـد اندکی از نیروهای مخالف ناشـی از ترمز شـدید تا تصـادف را خنثی
نمایـد .ولـی سرنشـین دیگری که در صندلـی کنار راننده می نشـیند جز
کـف اتومبیـل و جای پـای خود تکیه گاه دیگری نـدارد و به علت خطرات
زیـادی کـه ایـن صندلـی نسـبت بـه نقـاط دیگـر اتومبیـل دارد آن را به
صندلـی مـرگ نامگذاری کـرده اند  .در پیچ های تند اگر سـرعت اتومبیل
زیـاد باشـد نیرویی خالف نیروی گریز از مرکز الزم اسـت تا سرنشـینان و
راننـده را در جـای خودشـان نگـه دارد .کمربند ایمنی می توانـد با نیروی
گریـز از مرکـز مقابلـه کند .تکـرار این چرخـش ها بدون داشـتن کمربند
ایمنی موجب خسـتگی زیاد و از دسـت دادن کنترل وسـیله می شـود که
نتیجـه آن قابـل پیش بینی اسـت .لذا به کلیه هموطنـان عزیز توصیه می
شـود تا با رعایت قانون اسـتفاده از کمربند ایمنی که در قوانین راهنمایی
و رانندگـی پیـش بینی شـده اسـت خود و همسـفران خـود را از هر گونه
خطـر احتمالی برهانند.

