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جایپارکدرتهرانکیمیاستومدیریتشهری
برایجبرانبخشــیازاینکمبودشــهری،پروژه
ایجادفضاهایپارکحاشــیهایجدیدوســاخت
پارکینگهایمسقفراشروعکردهاست؛بهگونهای
کهطبقبرنامهتاپایانسال،پارکینگهایمسقف
باظرفیتمجموعهزارجایپارکو90هزارفضای
پارکحاشیهایجدیدبهشهراضافهمیشوند.البته
ازابتدایسالتاکنون30هزارجایپارکحاشیهای

درچندمنطقهتهرانایجادشدهاست.
بهگزارشهمشــهری،ایــنروزهادیگــرتنهادر
خیابانهاییکهســاختمانهاییباکارکرداداریو
خدماتیدارند،دنبالجایپارکگشتنیکمعضل
نیست،بلکهدراغلبکوچههاوخیابانهااینمشکل
وجوددارد.البتهاینکهتاحدامکاننبایدازخودروی
شخصیاستفادهکردوباوسایلحملونقلعمومی
درشهرجابهجاشــد،بهنوبهخوداهمیتفراوانی
دارد،اماتامینجایپارکوهوشمندســازیاین
نیازشهریهمکماهمیتنیســت.باوجوداین،به
قولدوستیطییکدههاخیروضعیتبهگونهای
پیشرفتهکهجایپارکرانبایدپیداکرد،بلکهباید
شکارکرد!برایهمیناستکهبعضیوقتهانزاعو
درگیریسریکُگلهجایپارکرخمیدهد.بنابراین
یکیازاولویتهایمدیریتجدیدشهرتهرانسرو
ساماندادنبهوضعیتآشفتهپارکینگهاومحل
پارکخودروهاســت؛چنانکهازســالگذشتهبا
شعار»نهضتپارکینگســازی«،ساختوتوسعه
پارکینگهایمحلــهایوعمومیومدیریتپارک
حاشیهایدردستورکارشهرداریتهرانقرارگرفته
وازقرارمعلوم،بخشیازپارکینگهابهزودیآماده

استفادهخواهندشد.
درهمینراستامحمدرضاشیخبهایی،معاونفنی
ومهندسیسازمانحملونقلوترافیکشهرداری
تهرانازاحداثبیشازهزارفضــایپارکجدید
بهظرفیتپارکینگهایپایتختخبــردادهوبه
همشــهریمیگوید:»مطابققولیکهدادهبودیم
مناقصــهپارکینگعمومیمنطقــه20باظرفیت
400پارکینگ،سالگذشتهبرگزارشدوهماکنون
پیمانکاردرآنجافعالشــدهوعملیاتاجراییاین
پروژهدرحالانجاماست.همچنیننقشههاواسناد

مناقصه2پارکینگدیگرهمتکمیلشــدهوآماده
برگزاریمناقصهاســت.یکیازاینپارکینگهادر
محــدودهمنطقه18واقعدرمیدانشــهیدباقری
قرارداردودیگریهمدرمحدودهمنطقه16وجنب
بوستانبعثتواقعشدهاستکهانشاءاهللتاپایان
خردادیانهایتااواسطتیرماهمناقصهمربوطبهآنها
برگزارخواهدشد.جانماییپارکینگهایمکانیزه

مناطق4و15نیزدرحالانجاماست.«
اواضافــهمیکنــد:»رویکــردماایناســتکه
پارکینگهایمکانیزهفضاهایخصوصیشهرداری
تهرانکهبالاستفادههســتند،پسازاورهالبرای
استفادهشهرونداندرفضاهایعمومیمورداستفاده
قراربگیرند.عملیــاتاجراییپارکینگهایجدید
دیگریکهقرارداداحداثآنهابســتهمیشودبین
2تا2ســالونیمزمانمیبرد.خروجیکوتاهمدت
درســالجاریبیشــتردرپارکینگهایمکانیزه

وپارکینگهایروتــاری)اســمارتپارکینگیا
هوشمندســازیفضاهایپارکخــودرو(خواهد
بود،امابرایاینکهبتوانیمدرســال1401فضای
پارکبیشتریتامینودرسطحشهرتزریقکنیم،
2تفاهمنامهباحوزهفنیوعمرانیبســتهشدهکه
یکیازآنهاپارکینگامیرکبیردرمحدودهخیابان
هفدهشــهریور،رویتونلامیرکبیراست.درواقع
حوزهحملونقلوترافیکبهاینپروژهورودوطی
تفاهمنامهایمنابعمالیموردنیازآنراتامینکرده
اســت.همکارانمادرمعاونتفنــیوعمرانیاین
پروژهراپیشمیبرندوانشــاءاهللتا2ماهآیندهبه
بهرهبرداریخواهدرسید.«اینطورکهشیخبهایی
اعالممیکندامیرکبیرظرفیتیحدود550فضای
پارکدارد.اومیگویــد:»پارکینگدیگریهمدر
محدودهمنطقه15وخیابــانذوالفقاریدرمحله
میناییداریم.برایاینپارکینگحدود40میلیارد

تومانتامیناعتبارشدهوتفاهمنامهایسهجانبه
بینسازمانحملونقلوترافیکوسازماننوسازیو
حوزهفنیوعمرانبهعنوانمجریمنعقدشدهاست.
پیمانکارمعاونتفنیوعمراندراینپروژهمشغول
بهکاراستوپیشبینیوانتظارایناستکهتاپایان

سالبهبهرهبرداریبرسد.«

شناسایی زمین هایی در مناطق یک، 5، 6، 8، 9و 18
شناســاییزمینهایکوچکومناســبدرچند
منطقهتهــرانبرایتبدیلآنهابــهپارکینگهای
محلههایشهرنیزدردستورکارشهرداریقراردارد
تادرایناراضی،پارکینگهایمکانیزهزیرسطحی
احداثشود؛بههمینمنظوردرسطحمناطقیک،
9،8،6،5و18تعدادیزمینمشــخصشــدهکه
اکنونعارضهسنجیهایترافیکیمربوطبهآنهادر
حالانجاماست.شیخبهاییدراینرابطهمیگوید:
»اگرکارعارضهسنجینهاییشود،باتوجهبهاینکه
پروژههایزودبازدهیبهحسابمیآیند،میتوانیم
پارکینگهایبیشترینســبتبهپیشبینیهابه
شهرتزریقکنیم.بهاینهابایدبحثساماندهیپارک
حاشــیهایراهماضافهکردکهتوسطهمکارانما
درمعاونتبهرهبرداریحملونقلوترافیکانجام

میشود.«

جای پارک خودرو بیشتر می شود
تاپایانسالپارکینگهایمسقفومکانیزهباظرفیتبیشازهزارجایپارکو90هزارفضایپارکحاشیهایهوشمنددرتهرانایجادمیشود

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامهنگار

هوشمندسازی 120هزار فضای 
پارک حاشیه ای تا پایان سال

تاکنون10هزارفضایپارکحاشیهایدرمنطقه2ساماندهی
وهوشمندسازیشدهاســت.همچنین20هزارفضایپارک
حاشیهاینیزدرمناطق6و7درحالانجامشدناستکهازاین
تعدادتاکنون14هزارفضایپارکساماندهیشدهوکارهای
مربوطبههوشمندســازی6هزارجایپارکدیگرهمدرحال
انجاماست.عالوهبراین،حدود9هزارفضایپارکحاشیهای
درمنطقه3،حدود12هزارفضایپارکحاشیهایدرمناطق
11و12وحدود24هزارپارکحاشیهایدرمناطقیک،8،4،
13و14ایجادخواهدشد.مزایدهمربوطبهمناطق9و11و12تا
پایانماهجاریبرگزارمیشودومزایدهمربوطبه5منطقهبعدی
نیزدرتیرماهامسالبرگزارخواهدشد.طبقبرنامهتاپایانسال
حدود120هزارفضایپارکحاشیهایهوشمنددرتهرانایجاد
خواهدشــدکهازاینتعدادتاکنونحدود30هزارجایپارک
ساماندهیشــدهوحدود90هزارجایپارکدیگرهمطبق

برنامهاجراخواهدشد.

پارکینگ غیرهمسطح عباس آباد 
در انتظار تکمیل

حجتاالسالمسیدمحمدآقامیری،عضوشورایاسالمیشهر
تهرانبههمراهسیدمحمدحسینحجازی،مدیرعاملسازمان
نوســازیعباسآبادازگودفرهنگکهمحلاحداثپارکینگ
طبقاتیباظرفیتتقریبی3000خودرودرمنطقهفرهنگیو
گردشگریعباسآباداست،بازدیدکردند؛طرحیکهباهدفرفاه
حالشهروندانومراجعهکنندگاندراینمحدودهپیشبینی
شدهاستودرصورتتخصیصاعتبارکافیپسازگذشتسالها
ازآغازپروژهتکمیلوتجهیزشدهوسرانجامبهاتماممیرسدتا
مشــکلومعضلقدیمیپارکینگونبودفضایپارککافیو
مناسبدراینمنطقهبهویژهمحدودهباغهنر،باغکتاب،کتابخانه
ملیوفرهنگستانادبفارســیبرایهمیشهبرطرفشود.در
همینراستامعصومبیگی،معاونفنیواجراییسازماننوسازی
عباسآبادبههمشهریمیگوید:»ساختپارکینگزیرهمسطح
بهتعداد4طبقهبهاسممیدانفرهنگدرسال1393شروعشد.
اینپروژهازحدودیکسالقبلنیمهکارهماندوامسالبرایادامه
پروژهبهدنبالسرمایهگذاروپیمانکارهستیم.اگرامسالپروژه
دوبارهفعالشود،اینپارکینگزیرهمسطحباظرفیت3هزار
خودروحدود2سالدیگرتکمیلشدهوبهبهرهبرداریمیرسد.
باتکمیلوبهرهبرداریازاینپارکینگنهتنهامشکلپارکینگ
اراضیعباسآبادوشــهروندانیکهبهمقصدکتابخانهملی،باغ
کتاب،کوشکمرکزی،خانهشهروباغموزهدفاعمقدسمیآیند،
برطرفمیشودکهمیتواندبخشیازمشکالتوفضایپارک

موردنیازمنطقه3راهمپوششدهد.«

بهرام نکاحی
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

نتیجه بی مهری به اتوبوسرانی، نارضایتی 
عمومی و بی مهری به مردم است. یارانه 
خرید نــاوگان، بلیت و دیگــر گزینه های 
حمایتی از هیچ انضباطی پیروی نمی کند 
و شــرایط امروز اتوبوســرانی حاصل این 
بی انضباطی اســت. در این دوره جدید، 
اقداماتــی نظیــر ایجــاد کارخانه نــوآوری 
اتوبوســرانی پایتخت ایران در دستورکار 

قرار دارد.

فاطمه قاسم پور 
نماینده مجلس شورای اسالمی

منطقــه19دارای ظرفیت هــای خوبــی 
اســت کــه بــا تغییــر کالبــدی، مســائل و 
آســیب های اجتماعی آن مرتفع خواهد 
شــد. جمــع آوری معتــادان متجاهــر از 
درخواســت های مطــرح شــده ســاکنان 
اســت، امــا ایــن نکتــه را بایــد مدنظــر 
قــرار داد کــه صرفا جمــع آوری ایــن افراد 
اثربخش نبــوده و باید به توانمندســازی 

آنان نیز توجه شود.

نقلقولخبر

عددخبر

نگاه

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران 
1۰۰برنامــه را با عنــوان   »در ســایه ماه و 
خورشــید« بــه مناســبت دهــه کرامــت 
بــرگــــزار می کنــد. جشــــن های بــزرگ 
خواهرهــا و برادرهــا اصلی تریــن برنامه 
سازمان فرهنگی هنری به مناسبت دهه 
کرامت است که در مناطق 1، ۸، 11، 1۲، 

1۳، 1۵، 1۷ و ۲۰ اجرا خواهند داشت.

 ۱۰۰
برنامه

شهـــــــــردار منــطقــــه1۵ از تــکـمیــــــــل 
روشــنایی بزرگــراه فرامنطقــه ای شــهید 
نجفی رســتگار به منظور افزایش ایمنی 
در تــردد خودروهــا خبــر داد و گفــت: 
بــا پیگیری هــای مدیریــت شــهری طــی 
۶مــاه گذشــته عملیــات روشــنایی ایــن 
بزرگراه با نصــب ۵۰۰پایه چراغ کوتاه در 
طول بزرگراه و نصب ۲۲عــدد برج نوری 
حدفاصل بزرگراه آزادگان تا پل مزینانی 
توســط ســازمان مهندســی بــه نتیجــه 
رســید. ســیدمهدی صباغ ادامه داد: با 
ساخت حفاظ های فلزی و محصور کردن 
کافو هــای برق امکان ســرقت تجهیزات 

برقی به حداقل رسیده است.

 ۵۰۰
پایه چراغ

عمار سعیدیان فر؛ معاونسازمانترافیکشهرداری

30هزار ظرفیت جای پارکینگ مسقف و مکانیزه تا پایان دوره
  30هزار پارکینگ مسقف و مکانیزه تا پایان این دوره از مدیریت شهری )سال1404( ایجاد 
می شود. برای تحقق این اقدام، باید ساالنه 1500میلیارد تومان از محل درآمد کسر از پارکینگ 
محقق شده، به صورت مستمر و مستقیم به سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران تعلق 

گیرد. شرط دیگر تامین زمین مناسب از سوی شهرداری های مناطق 22گانه است.
  90هزار جای پارک حاشیه ای جدید تا پایان سال در پایتخت ایجاد می شود.

  30هزار فضای پارک هوشمند امسال در مناطق 2و 6و 7راه اندازی شده است.

مکث


