تغی� شیو ٔه
گی
زند� در آکلند
راه آهن سبک اهداف زیر را برآورده خواهد کرد:

گ
• به ایجاد شهری متصل و قابل زند�تر که رفت و آمد در آن
آسانتر ،ی ز
تم�تر و ایمنتر است ،کمک میکند.
• به مناطقی از شهر که در حال ض
حا� دارای ت
دس�یس محدود به
دس�یس ت
حمل و نقل عمومی هستند ت
بیش� داده میشود.
توسعه ت
بیش� برای برآوردن نیازهای متنوع
• به عنوان یک مشوق
ٔ
مسکن شهر عمل میکند.
مس�های پیادهروی و دوچرخهسواری
• به سایر وسایل ٔ
نقلیه عمومی ،ی
متصل میشود.
مس� ایجاد رسمایهگذاری کرده و مشاغل ،مغازهها و
• در طول ی
گ
کسبوکارها را به محل زند� مردم نزدیک میکند.

در این مرحله ،دو نوع راه آهن سبک توسط تیم پروژه در حال
برریس است  -ترامواهای مدرن و تم�وی سبک .تراموا های مدرن
مس�های شهری در خیابانها تردد میکنند .تم�وی سبک در
در ی
ها� که از سایر وسایل نقلیه جدا هستند حرکت میکند .هر
ی
مس� ی
ن
ترکی� از این دو در
زیر ی
زم� یا ب
دوی این موارد میتوانند در رو یا ِ
مس� باشند.
طول ی

قابل ت
دس�یس

راحت

دائمی

مکرر/آسان

امن

ظرفیت

پایدار

تصور ن
ه�مند  -مرکزMāngere

"راه آهن سبک" بسیار ت
بزرگ� از یک پروژ ٔه حمل و نقل
است .این مهم یک گام به سوی آیندهای ت
به� برای
آکلند است .این مهم پایهای برای رشد و توسعه در
شکوفا� را به جوامع ،اقتصاد و
آینده است که قدرت
ی
محیط زیست ما میدهد.
ها� که ت
وق� به ر ت
ت
بیش� از آنها بازدید میکنیم متصل میشویم،
اح� به مکان ی
گ
کیفیت زند� ما بهبود مییابد .با رشد شهرمان ،راه آهن سبک به مردم کمک
میکند تا راحتتر حرکت کنند.
وزارت ترابری ،آژانس ترابری  Waka Kotahiنیوزیلند ،شورای شهد آکلند،
سازمان ترابری آکلند[ Kāinga Ora ،سازمان اسکان اقشار کمبضاعت] ،و
یاف� ت
زم�] برای ت ن
[ Mana Whenuaحقوق مائوری بر ی ن
به�ین راه در مورد
پیادهسازی راه آهن سبک در شهر ،همکاری میکنند.
اولویت ما پیادهسازی راه آهن سبک ی ن
ب� مرکز شهر و  Māngereاست.

معنا� خواهد
این پروژه برای شما و جامعهٔ محیل شما چه ی
داشت؟ ما میخواهیم نظرات شما را جویا شویم.
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چرا راه آهن سبک؟
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ما که هستیم؟

وظیفه انجام یک طرح توجیهی و
تیم پروژ ٔه خط راه آهن سبک آکلند
ٔ
ائه توصیهها را بر عهده داشته است .این طرح توجیهی به دولت کمک
ار ٔ
ش
مس� ،نحوه و �کت مسئول تحویل پروژه
میکند تا در پایان سال در مورد ی
گ�ی کند.
تصمیم ی

چرا یک خط از مرکز شهر به Māngere؟

Māngere
Bridge
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ایم� و ر ت
راه آهن سبک سهولت ،اطمینان ،ن
اح� را به ارمغان آورده و آن را به
گزینه حمل و نقل عمومی بسیار جذاب تبدیل میکند
یک ٔ
مس� اتوبوس ،دائمی بوده و افراد ت
بیش�ی را جابجا میکند.
راه آهن ،برخالف ی
رسویس راه آهن سبک هر پنج دقیقه یکبار به ایستگاه رسیده و حداقل ۲۲۰.۰۰۰
نفر را به شغل ،تحصیل و رسگرمی خود نزدیک میکند.

 ۱۷درصد از رشد جمعیت
آکلند و  ۳۳درصد از رشد
مشاغل طی  ۳۰سال آینده
مس� انجام
در طول این ی
خواهد گرفت.

 .5برریس گذرگاه جدید [ Manukau Harbourمانوکائو هاربر] .این طرح
ن
تأث�ی
بر
جایگزی� پل قدیمی ( Māngereکه در حال ساخت است) ی
نخواهد داشت.
 .6برریس اتصال  ،Māngereاز جمله نحو ٔه ارتباط با مرکز  Māngereو
مسکن .Kāinga Ora
 .7برریس نحو ٔه اتصال به پارک تجاری فرودگاه آکلند و ترمینال.

خط مرکز شهر به  Māngereدو مرکز اصیل اشتغال (مرکز شهر اآکلند و
فرودگاه) را به هم متصل میکند .به طرحهای مسکن برنامه ریزی شده وصل
دس�یس ت
شده و ت
به�ی را برای جوامع محیل از جمله حومههای شهر که حمل
و نقل عمومی محدود دارند ارائه میدهد.
این خط ستون فقرات شبکه بوده و بعدها با خطوط رییل سبک دیگر به
شمال و شمال غرب متصل میشود .این امر به نفع کل شهر خواهد بود و به
افراد ت
بیش�ی اجازه میدهد آزادانه در شهر تردد کنند.

مواردی که در این مرحله در حال برریس آنها هستیم:

مس� از مرکز شهر به [ Wynyard Quarterوینیارد
 .1برریس نحو ٔه اتصال ی
کوا ِرتر] ،به عالو ٔه اتصال بالقوه به دانشگاه.
مس� ُ [ Dominion Roadد ی ن
مین� ُرد] یا
 .2راه آهن سبک می تواند از ی
[سندرینگام ُرد] عبور کند.
َ Sandringham Road
پیوندها� به نوسازی شهری برنامه ریزی شده ،از جمله مسکن Kāinga Ora
.3
ی
در  Mt Roskillو .Māngere
 .4برریس راه ارتباطی ی ن
ب� بزرگراه و مرکز فعیل قطار/اتوبوس ایستگاه .Onehunga

میخواهیم نظرات شما را بشنویم

مس� و همهٔ اهایل آکلند هستیم .ما میخواهیم نظرات شما را در
ما در حال تعامل با جوامع محیل در طول ی
معنا� خواهد داشت بشنویم؟
مورد اینکه این پروژه برای شما و جامعهٔ محیل شما چه ی
با ما شخصاً مالقات کنید
تیم ما در ماههای ژوئیه و اوت در رویدادها و بازارهای عمومی حضور خواهد
داشت .برای اطالع از تاریخها و مکانها به وبسایت ما مراجعه کنید.
به وب سایت ما به آدرس lightrail.co.nz
برای پر کردن فرم بازخورد آنالین رس بزنید
به ما تلفن یا ایمیل بزنید
تلفن  ۰۸۰۰ ۵۶۷ ۸۴۷ایمیلlightrail@nzta.govt.nz

PG17997-0721

