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ناحيه 6انجام داد

نصب شبكه ترافيكي
در محله

شبكه ترافيكي در بلوار سيادت نصب شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ،به
همتواحدترافيكناحيه،6استوانهارتجاعيوشبكهترافيكيدروروديخيابان
زنجان شمالي به طرف بلوار سيادت كه در اثر تصادف از بين رفته بود با هماهنگي
كارشناس��ان ترافيكي ناحيه در محل شبكه ترافيكي نصب شد .همچنين اداره

ی در گفت و گو با مسئول پارکینگهای منطقه

 ،نگرد نیست

ه اکبری

ل و شمايل يك شهر كوچك وكم جمعيت خارج

ي پارك براي خودروها به يك معضل هميشگي

راي آن پيچيده شده؛ از س�اخت پاركينگهاي

�يه خيابان ،اما هيچكدام از نسخهها اين مشكل

ياري از خيابانها خودروهاي سرگردان به دنبال

ث افزايش ترافيك و آلودگيهاي ديگر ميشود.

ت كه وضعيت پاركينگ در دومين تكه پايتخت

دودههاي ديگر منطقه باساز و كارهاي مختلفي

د ،اين مش�كل را حل كردند .شايد هنوز خيليها

گهايي وجود دارد يا قرار اس�ت به بهرهبرداري

ر اين گزارش خالصهاي از وضعيت پاركينگها و

يدهد بيش از  5هزار و  200جاي پارك خودرو در

9

خدمات شهري اين ناحيه براي رفاه حال شهروندان و زدودن آلودگي بصري و
زيستمحيطي اقدام بهشست وشوي مخازن مكانيزه زباله خيابان زنجان شمالي
كرد و با تالش واحد عمران ناحيه و همكاري عوامل خط  4مترو تهران ايستگاه
دكتر حبيب اللهي آسفالت خيابان آزادي نبش خيابان نورزاد انجام شد.

مهمترين
ترافيكخيابانستارخانراكاهشداد
حتم��اً تا به ح��ال صابون ترافيكه��اي خيابان
ستارخان به تن همهتان خورده است و كم و بيش
با آن دس��ت و پنجه نرم كردهاي��د .حتي نميتوان
تصور كرد كه اگر نبود پاركينگ س��تارخان كه در
كنار بازارچه س��نتي قرار دارد ،ترافيك آن محدوده
ب��ه چه كالف س��ردرگمي تبديل ميش��د .كالفي
كه حتي اگر همه مس��ئوالن راهنمايي و رانندگي
هم جمع ميش��دند نميتوانس��تند چ��ارهاي براي
ب��از كردن آن بينديش��ند .مس��ئول پاركينگهاي
منطقه در توضيح جزييات اين پاركينگ ميگويد:
«پاركينگ ستارخان در ناحيه  4قرار دارد .مساحت
آن در ح��دود 9هزارمت��ر اس��ت و ظرفيت��ي براي
 600خ��ودرو دارد ».باباي��ي معتقد اس��ت با وجود
پاركينگهايي كه در منطق��ه  2قرار دارد ميتوان
گفت ك��ه اين تكه از پايتخت مش��كل چنداني در
اي��ن خصوص ندارد و گره اين مش��كل چند وقتي
اس��ت كه باز شده است ،اما با همه اين احوال هنوز
هم در منطقه ما خيابانهايي وجود دارد كه مشكل
پاركينگ در آنه��ا منجر به ايجاد معضالت ديگري
ش��ده است .مس��ئول پاركينگها توضيح بيشتري
در اينب��اره ميدهد« :خياب��ان  18متري مطهري
در نزديكي ميدان بوستان و خيابان كوهستان جزو
اين خيابانهاي مش��كلدار از نظر پاركينگ است
كه هنوز چارهاي براي آن انديش��يده نش��ده است.
البته اين مش��كل در خيابان ترهبار بلوار فرحزادي
هم وجود دارد كه با ايجاد پاركينگ حاش��يهاي از
ش��دت آن كاسته شده است ،اما هنوز هم به دليل
نبود پاركينگ بار ترافيكي بااليي دارد».

شلوغترينها
مكانهايي كه راهاندازي پاركينگ از نان شب هم واجبتر است
اگر بعدازظهر يك روز شلوغ سري به مراكز خريد بزرگ منطقه مثل ميالد نور و مركز خريد واقع در بلوار
فرحزادي و ميدان پونك زده باشيد خيلي زود متوجه ميشويد كه شلوغترين و پ ر ترددترين پاركينگهاي ما
همين پاركينگهاي مراكز تجاري هستند .مسئول پاركينگهاي منطقه ميگويد« :تا قبل از گسترش تهران
خبري از اين همه پاركينگ نبود ،اما اين روزها اختصاص پاركينگ با ظرفيت باال يكي از پيش ش��رطهاي
راهاندازي مجتمعهاي تجاري است» بابايي در خصوص جزييات پاركينگهاي مراكز بزرگ تجاري ميگويد:
«پاركينگ واقع در مجتمع فرهنگي ،ورزشي و تجاري بلوار فرحزادي به وسعت  2هزار مترمربع يكي از همين
پاركينگهاست و ظرفيتي در حدود 200خودرو دارد ،با وجود بيش از  6سالن سينما در اريكه ايرانيان تعبيه
پاركين��گ در اين مركز از نان ش��ب هم واجبتر بود ».پاركينگ مجتمع ب��زرگ ميالدنور هم يكي ديگر از
پاركينگهاي منطقه است و آنطور كه بابايي ميگويد مساحت آن  5هزارمترمربع است وبيش از  200خودرو
در آن جاي ميگيرد .او ادامه ميدهد« :اين پاركينگ نوعي پاركينگ طبقاتي اس��ت و  3طبقه دارد كه هر
سه آن در زيرزمين قرار دارد .پاركينگ مجتمع گلديس هم يكي ديگر از پاركينگهاي منطقهمان است كه 7
هزارمترمربع مساحت دارد و ظرفيت  319خودرو را هم دارد ».با وجود اين 3پاركينگ هم هنوز گاهي اوقات
مشكل جاي پارك در اين محدودههاي تجاري وجود دارد كه مسئوالن براي حل اين مشكل طرح پاركبان را
هم در خيابانهاي اطراف آن اجرا كردند .براي مثال در بلوار فرحزادي و در مقابل مجتمع ميالد نور اين طرح
براي جبران كمبود جاي پارك و براي آن دس��ته از شهرونداني كه ميخواهند از پاركينگ به مدت كوتاهي
استفاه كنند ،بسيار مفيد است.

طرح پاكبان در  35خيابان
اجرا شده است

پارکینگهای حاشیهای

پاركبان طرحي اس�ت ك�ه هنوز بعضي
از ش�هروندان آن را ج�دي نميگيرند.
اما اين راهكار س�اده ،حالل بسياري از
مش�كالت ترافيكي منطقه ما و س�اير
مناط�ق پايتخت بوده اس�ت ،به همين
دليل هم به گفت�ه بابايي طرح پاركبان
در بي�ش از  35خياب�ان ب�راي پ�ارك
حداق�ل  20خ�ودرو اجرا ش�ده و نتايج
خوب�ي را ني�ز به دنبال داش�ته اس�ت.
او ميگوي�د« :ت�ا قبل از اج�راي طرح
پاركب�ان هيچ نظارتي به پ�ارك كردن
خودروه�ا در حاش�يه خياب�ان نب�ود و
خودرو ها به هر شكلي كه ميخواستند
در كن�ار خيابان پ�ارك ميكردند .اين
موضوع ب�ار ترافيك�ي را ه�م افزايش
م�يداد .ام�ا پاركبانان بر ش�يوه پارك
نظارت دقيق دارند و عالوه بر آن اجازه
پارك ك�ردن در مكانهايي را ميدهند
كه تابلو توقف بال مانع را داشته باشد».
مسئول پاركينگهاي منطقه ميگويد:
«عالوه ب�ر  35خياباني كه اين طرح در
آن در حال اجراست  10خيابان ديگر هم
با مش�ورت مس�ئوالن ترافيكي منطقه
براي نجات آنها از ترافيك و هرج و مرج
در نوع پارك كردن خودروها پيشنهاد
شده اس�ت .خيابان بهرود ،صرافهاي
جنوبي ،شهداي صادقيه و خيابان سرو
ت�ا پاكنژاد ه�م جزو اي�ن خيابانهاي
پيشنهادي اس�ت ».مسئوالن ترافيكي
فق�ط به اج�راي طرح پاركبان بس�نده
نكردهاند و براي تكميل آن و آس�ايش
ش�هروندان خودپردازهايي را هم براي
پرداخت هزينه پاركبان تعبيه كردهاند و
شهروندان ميتوانند با استفاده از كارت
مت�رو و كارت تلفن ،هزينه اس�تفاده از
اين طرح را بپردازند .بابايي در خصوص
تعرفه جديد اين نوع پاركها ميگويد:
«نيم س�اعت اول هيچ هزينهاي را براي
ماش�ينهاي پارك ش�ده ندارد و بعد از
نيم س�اعت ب�راي هر يك س�اعت 700
تومان در نظر گرفته ش�ده است ».اين
طرح جديد در چند خيابان منطقه مثل
خياب�ان گيش�ا ،ايوانك مهس�تان اجرا
شده است.

