مقوله آشنای رافیک

شرا رراف هه رایم شرانداف ر رایم رانهری نا ن ای ایگایهری شخص ن فاتایع ای آ آشای ن

ر رکا هسنتاا موا

ر شرا رراف آ آ ین ها شراندا ررافد ایشا .ای رواه اه

رارگا دظم اخشن ن ننیمیداه ااگی رافیک

فگاکنه عیکامم فااف رانه هنی ه

ن مو ا رافیکک ر شنننرا هاشای شنننیها مشنننک ف رافهم رافیک

خور نهی م ایشنکم لاف ای دااش اا نعیک

رافیک

شرا اه فتت م روف ر گیی

قوفدکن ن مقا فف رونط هی ااف نکستم هی تال ن دقل م ایشاهه اه نرول

ن ای گ

تیقه مفقور فگن موعوع های عام عیگ
هم فداگش ن ف فر مصام قیال یع اور ن

ر فگاصو ف اافتت شرانداف شیها آنای آا – هوف ریک خوفهاا اور هه آ ینگ رن
ای رواه اه نکین ه
فهناف

شرارف

ن ااگی دیماظم رارر

دکییتا اه دظا م نکا.

رراف ر یمکاه آنای آا – هوف ریک ن اادبیل شکل رکا ر شری ا نقفه ر ار

را ماهو اوگه ای نگکار رافیکک نهاشاکن ای شنننایخ

رافیکک شرانداف آ رانه ف اه دیم خط نفکا ر شرارف

دکل اه

حننناکص دوفقد مواور ن هاشاکن ر ک نفقی فی یتی هی

رراف ریاگف رارگا .

پروژه خط سفید در سطح شهر تهران بمنظور ساماندهی جریان ترافیک تدوین و تصویب گردیده است .ر فگن
رانه عان فح
دریگ

فیزف هی رافیکک فقافمیر ر یمکاه فح

نخ

یتی هی رافیکک شرانداف دکز فدجیم خوفها راگای

ری ر

فما دتکجه مطیوب تیحل رارر.

ر فگن فننتی شرارف

رراف ای عزم اا مصام اه یع مشک ف یگانیخت ن دوفقد مواور م ایشاری رس فی یع دوفقد دسب

اه یاهاگ نیی رافیکک فقافم دایگا.
تال ن دقل نرافیک

مییند

از ر ر ار

ایاوف گک فی متولکی فحنی فگن فما ر شرارف

رراف ای رانگن عوفاط مو ر دکیی ر فگن یمکاه ریم

یع دوفقد ن عیف هی مواور اارفشته ن ر تیل تیعا ر هیکه مایرق فگن ندا ای ناع

ر تیل فدجیم فن .

اطو هی فااف رانه خط ننفکا دکییماا شنایننیگ مییاا فحنی ماطقه اور هه ای شنایننیگ مییاا اه شنا اانل یگا ری ریگی نیل
ای

اه فرایم خوفها نکا نر نیگا مییاا دکز ر نیل آگاا فدجیم خوفها راگای .

 -1میرداماد

 -5پاسداران

 – 9شیخ بهایی

 -2نلسون ماندال

 -6ولیعصر (عج)

 -11گل نبی

 -3شهید کالهدوز (دولت)

 -7کاوه

 -11اسفندیار

 -4شریعتی

 -8سئول

 -12شهید دستگردی (ظفر )
 - 13مالصدرا

رنننس فی شایننننیگ مینننیاا آ اا نننن ننننخ

هنننه اافننننیو اییرگنننا ن اا ننننکری

فیزف هنننی رافیککننن فدجنننیم رننناگای

فدجیم شا آ فح تیف اه شا یگا حو ف م راگار.
حجم عملیات

عنوان عملیات
خط کشی عابر پیاده

 111محل

بین تقاطع ها
خط کشی عابر پیاده

 11تقاطع

در تقاطع ها
تعویض و نصب تابلو

 111عدد

و عالئم ترافیکی
مناسب سازی معابر

 62محل

نصب تجهیزات هوشمند

 62دستگاه

هازمنننی انننی ینننع مشنننک ف ننننخ

فینننزف

رافیککننن مینننیاا ن رقیریرنننی ن انننی روانننه انننه رنننی کا شنننیگی فننننتفیر فی

نکسنننتم هنننی هوشنننااا دظنننی ر ن هاشانننکن عنننان ف ارنننا مانننا فی نکسنننتم هنننی مننناهو ارننن
مثبننن

آ دصننن

دکنننل انننه دتنننیگ

رجرکنننزفف هاتالننن هوشنننااا اا نننن مننن رننناررآ چافهنننه ر حنننو ف عنننام هاتنننال انننا یتی هنننی

فننننتفیر هااننناری فی نکسنننتم هنننی رافیککن ن آ یتی هنننی مینننط ییین ن قیانننل رکننناف خوفهانننا انننور ن مطا انننی هکشاودنننه
فلزفمننن ارننن

عیگننن

قننننوفدکن میداننننا تاهننن

داننننور اننننکن خطننننو ناننننور دخوفهننننا رفشننن  .اااظننننو دصننن

رجرکننننزفف نکسننننتم هننننی هوشننننااا هاتالنن ن آ مییندنن ن
فقننننافمیر ر رننن ن

رافیکنن ن

ماطقننننه اننننی هاکننننی

شنننناه

هاتننننال رافیکنن ن

فانننناف رف ر  .فقننننافمیف منننناهو شننننیمل شاینننننیگ دقننننی دکییماننننا اننننه رجرکننننز نکسننننتاری ITS

مننن ایشا.نکسنننتم هنننی  ITSشنننیمل رن انننکن هنننی دظنننی ف رصنننوگا آ بننن

رخینننف عبنننو فی چننناف قامنننز آ بننن

رخینننف رنننی ک تیشنننکه ف مکنننا مجنننیی آ نکسنننتم هاتنننال ر ککنننا خنننط مننن ایشنننا هنننه ر مایرنننی منننو ر دکنننیی اافانننا
رنتو فلیال رانه خط نفکا دص

خوفهاا رارگا.

انننی اا ننننکری ایانننل آمنننا رینننافر  18مانننل ارننن

دصننن

رن انننکن بننن
رن انننکن بن ن

رخینننف چننناف قامنننز آ  4مانننل دصننن

رن انننکن بن ن

رخینننف رنننی ک تیشنننکه ف آ  4مانننل دصن ن

رن انننکن بننن

ر ککنننا خنننط شایننننیگ رارگنننا فدنننا .ربنننق اادیمنننه گنننز فدجنننیم راگایتنننه هیکنننه نکسنننتاری هوشنننااا

منننو ر دکنننیی رنننانه خنننط ننننفکا ر ننننطص ماطقنننه رنننی ریگنننی ننننیلجی
ارا اارف

نننناع

مکنننا مجنننیی ن گن ن

روننننط شننناه

هاتنننال رافیکن ن

مانننل دصننن

دصن ن

ن انننه

خوفهاا نکا.

اننی رواننه اننه فگاکننه ربننق اادیمننه یمیدباننا آ عایکننیف فاافگنن رننانه خننط نننفکا رننی ریگننی نننیل اننه فراننیم خوفهننا نننکا
فمکنننانف گم انننی فاننناف راترنننی مننناهو ای هاکنننی

شنننرانداف ن فحننن

فلانننو

یتنننی رافیککننن آدرنننی ر ننننیل

آگانننا یگنننا آننننای آاننن ن انننا ن یمنننکن رنننیک شنننیها رافیکننن
ماطقه ایشکم آ دظا هه ارااف خور آ فمش ن آنیگش ف ارااف خوفها آن ر.

رننناتجم لنننککن مننناظم ن نف ر ننننطص مینننیاا

