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 برخی از خیابان های مهم شهر تهران محل کسب 
درآمد میلیونی روزانه عده ای به ساده ترین شکل 
ممکن شده است؛ آنهایی که خیابان یعنی فضای 
عمومی شهر را برای پارک خودروها ساعتی اجاره 
می دهند. اگر سری به خیابان هایی مثل میرداماد، 
دربند، میرعماد، دستگردی، برخی از کوچه های 
بلوار نلسون ماندال )آفریقا( و گاندی و خیابان های 
اطراف تجریش، بازار بزرگ تهران و بیمارستان ها 
بزنید، حتما با این افراد مواجه خواهید شــد. آنها 
از کمبود جای پارک در پایتخت، سوءاســتفاده 
می کنند تا پول های میلیونی به جیب بزنند. چند 
روش هم بیشتر ندارند؛ یا در لباس هایی شبیه به 
لباس های پارکبان هایی که دیگر فعالیت قانونی 
ندارند، از مردم پول می گیرند یا سوئیچ می گیرند 
و امکان پــارک دوبله و ســوبله می دهند یا جای 
پارک را هرطور شده ُقرق کرده و در ازای مبلغی 
باالتر به دیگران واگذار می کنند یا به محض پارک 
جای فضاهای خاص مثل ترمینال تاکسی ها، سر 
می رسند و راننده های عادی را سرکیسه می کنند. 
ماجرا زمانی بدتر می شــود که نهادهای مختلف 
هم برخورد با چنین افــرادی را به یکدیگر پاس 
می دهند؛ تا جــای پارک حاشــیه ای در تهران، 

کیمیاتر و گران تر شود.

فروش جای پارک با کارتخوان 
اخذ پول و اجاره فضای پارک در برخی از خیابان ها 
به شــکل عجیب و غریبی صورت می گیرد؛ مثال 
در خیابان میرعماد، کســانی هستند که حتی با 
قلدری تمام برای پارک در جای قانونی پول طلب 
می کننــد. در خیابان میردامــاد و نزدیک مرکز 
کامپیوتر پایتخت هم در کوچــه دفینه، افرادی 
برای پارک به صورت دوبله و سوبله، مبلغی گرفته 
و ســوئیچ را از راننده بــرای جابه جایی احتمالی 
خــودرو می گیرنــد؛ همان هایی که یک مشــت 
سوئیچ دستشان و یه خروار هم درون جیب شان 
اســت و دائم از این طرف به آن طــرف می روند. 
در انتهای خیابان دربند ماجرا عجیب تر اســت. 
حدود 500متر معبــر تا ابتدای ورودی مســیر 
کوهنوردی، پارکبان نماهــا به ازای پارک خودرو 
چه در حاشیه سمت راست و چه سمت چپ معبر 
و چسبیده به دیواره رودخانه از هر خودرو 40هزار 
تومان پول می گیرند. آنها در ســاعات شــلوغ تر 
محل و به خصوص شــب هنگام، بــا کله قندی ها 
جاهای خالــی را رزرو نگه می دارنــد و به محض 
دیدن کسانی که دنبال جای پارک می گردند، سر 

می رسند. کارتخوان هم دارند و چنانچه راننده ای 
از دادن پول امتناع کند، او را به اینکه ماشینت را 
پنچر کرده یا خط می اندازیــم، تهدید می کنند. 
در برخی از خیابان های شــهر تهران، افرادی هم 
هستند که با مســدود کردن پارک حاشیه ای با 
موتورسیکلت یا هر ابزار و وسیله دیگری محل های 
پارک خودرو را با گرفتــن مبالغ مختلفی از 20و 
30هزار تومان گرفته تا 50هزار تومان به رانندگان 
کرایه می دهند و مجهز به دستگاه کارتخوان سیار 
هم هستند! هرگونه مقاومت و سماجت در مقابل 
این افراد که گاهی به صورت گروهی کار می کنند 
منجر به درگیری لفظی و در ادامه احتماال فیزیکی 
می شــود و تنها کاری که از دســت یک شهروند 
ســاخته اســت تماس با پلیس 110خواهد بود. 
شکایت در این زمینه هم اغلب از طریق کالنتری 
و دادســرا پیگیری می شــود  که قاعدتا خیلی ها 

حوصله و وقتش را ندارند.

فروش جای پارک با خدمات و آپشن های ویژه 
در محدوده بازار بــزرگ تهران هم چند نفری که 
اغلب از دیگر شهرها به پایتخت آمده اند، به همین 
شغل مشغول هستند. شاید جالب باشد بدانید که 
با توجه به فشــردگی و کمبود جای پارک در این 
محدوده، بعضا چند نفری خودروها را بلند کرده و 
در داخل یک فضای پارک قرار می دهند و هنگام 
خروج هم به همان روش از پارک خارج می کنند 
و تحویل راننده می دهند!  به هر ترتیب اگر به ویژه 
در اوایل صبح گذرتان بــه مراکز درمانی، تجاری 
و اداری شــلوغ تهران افتاده باشد، احتماال با این 

کاسبان غیرقانونی جای پارک برخورد داشته اید؛ 
افرادی که بدون هیچ پشــتوانه و مجوز قانونی ای 
کار پارکبان های ســابق را انجام می دهند و اتفاقا 
برخی هم کاورها و روپوش های مخصوصی برتن 
کرده اند. یکــی دیگر از آپشــن ها و خدمات این 
افراد اجاره بلندمدت یک فضای پارک اســت. به 
این صورت که شــما با پرداخت اجاره برای یک 
هفته یا یک ماه یا بیشــتر جای پارک موردنظر را 
تضمین شده تحویل می گیرید؛ به همین راحتی! 
نکته نگران کننده بسط و گسترش این موضوع به 
دیگر نقاط شهر است که طبق گزارش های مردمی 
با توجه به خأل ایجادشده این قبیل شغل و کاسبی 
کاذب درحال فراگیرشدن است؛ حتی در برخی از 
معابری که خودروی گشت برای تصویربرداری از 
پالک خودروی پارک شــده و محاسبه هزینه آن 
فعال اســت هم این افراد با ایستادن مقابل پالک 
و پنهان کردن آن به راننده وسیله نقلیه اطمینان 
می دهند که دیگــر الزم نیســت هزینه ای بابت 

جریمه پرداخت کند! 

درصورت مشاهده با پلیس 110تماس بگیرید 
 در رابطه با این مشــکل شــهری، سردار حسین 
رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ می گوید: 
»از زمانی که به عنوان رئیــس پلیس راهنمایی 
پایتخت فعالیت می کنم در شهر تهران با کمبود 
پارکینگ مواجه بودیم. در دهه گذشته نیز اتفاق 
خاصی برای رفع این مشــکل رخ نــداده و حتی 
وضعیت بدتر هم شده است.« او افزود: »موضوع 
پارکبان ها موضوعی بود کــه در زمان حضورم در 

پلیس راهنمایی با همکاری معاونت حمل ونقل و 
ترافیک شهرداری پیگیری شد، اما یکباره رها شد 
و هم اکنون برخی ها از این موضوع سوءاســتفاده 
کرده و قیمت های گزافی برای پارک حاشــیه ای 
از مردم دریافت می کنند که اعالم می کنم چنین 
کاری خالف است. برخی واحدهای صنفی که در 
این مسئله سهیم هســتند و قیمت های زیادی 
از مردم دریافت می کنند، مجــرم بوده و مرتکب 
جرمی مشهود می شوند که پلیس با اینگونه موارد 
به صورت قاطع برخورد خواهد کرد و این برخورد ها 
نیز تشدید می شود.« سردار رحیمی با بیان اینکه 
شهروندان به محض مشاهده اینگونه افراد با مرکز 
فوریت های پلیسی 110تماس بگیرند و موضوع 
را گزارش کنند، گفت: »پلیس هم در واحدهای 
انتظامی مختلف و هــم در پلیس راهور با جدیت 
این موضوع را در دســتور کار خود قرار می دهد. 
طرح هایی مانند پارکومتر و پارکبان های قانونی، 
طرح های خوبی بود که شهرداری نیز آنها را دنبال 
می کرد، اما متأســفانه این طرح ها در دوره های 

مختلف شهرداری رها شد.« 

با 137 تماس بگیرید
رامتین خدایاری، مدیر روابط عمومی شهرداری 
منطقه3 اما درخصوص کاهش مشــکالت جای 
پارک در برخی معابر مهم ایــن منطقه همچون 
خیابان میرداماد، شریعتی و نلسون ماندال و اطراف 
مراکز درمانی به همشهری می گوید: »در خیابان 
والی نژاد یکی از تخصصی ترین بیمارســتان های 
بیماری های کلیوی واقع شده است. همین موضوع 
باعث شــده تا عالوه بر تهران، از سراســر ایران و 
شهرســتان های دور و نزدیک شاهد رفت وآمد و 
عبور و مرور مردم به این محدوده باشیم. برای این 
خیابان فعال بحث اجرای طرح پارک هوشــمند و 
دیگر طرح های ساماندهی فضای پارک حاشیه ای 
مطرح نشده اســت. در این شــرایط برخی افراد 
ســودجو اقدام به اجاره فضای پارک حاشــیه ای 
موجود به مردم می کنند. شــهرداری ناحیه یک 
به صورت منظم این محدوده را توسط گشت های 
خود رصــد می کند و درصورت مشــاهده چنین 
افراد و اقداماتی از این دســت برخــورد قانونی با 
فرد یا افراد متخلف انجام می شود.« او اضافه کرد: 
»شهروندان درصورت مشــاهده چنین مواردی 
می توانند با شماره  137 تماس گرفته و تخلفات 
صورت گرفته را گزارش کننــد. درصورت تماس 
شهروندان قطعا نیروهای شهرداری وارد عمل شده 
و با متخلفان برخورد می کنند. درخصوص خیابان 
میرداماد نیز طرح های مطالعاتی برای اجرای طرح 
پارک هوشمند در حال انجام است تا فضای پارک 

حاشیه ای در این محدوده ساماندهی شود.«   

کاسبی با جای پارک
فروش جای پارک در برخی از معابر شلوغ تهران؛ از دربند و ونک و میرداماد تا محدوده اطراف بازار بزرگ گسترش یافته است

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

ویژگی های برنامه چهارم شهرداری 
تهران؛ رویکردها و اهداف

 با ابالغیه وزارت کشور مبنی بر الزام به 
انطباق دوره های برنامه های میان مدت 
شــهری با دوره مســئولیت شــوراها، 
مجموعه مدیریت شهری تهران با هدف 
ارتقای نظام برنامه  ریزی، تدوین برنامه چهارم در انطباق با 
دوره مسئولیت شورای اسالمی شهر تهران در دوره ششم را 

در دستور کار قرار داد.
بر این اساس در گام نخست با تهیه و ابالغ نظام نامه تدوین 
برنامه چهارم شهرداری تهران )1404-1401( فرایند تدوین 
برنامه به صورت رسمی آغاز شد. نظام نامه برنامه چهارم پس 
از بررسی جامع و دریافت نظرات کارشناسی و آسیب شناسی 
نظام نامه های مربوط به برنامه های قبلی شهرداری، مصوب و 
در تیرماه1401 ابالغ شد و بر این اساس، چارچوب، دستور 
کار و فراینــد تدوین برنامه چهارم بــرای ارکان مرتبط در 

تدوین برنامه مشخص شد.
یکی از مهم ترین موضوعات در تهیه برنامه چهارم، جایگاه 
و نقش شورای اسالمی شهر در مشخص کردن چارچوب و 
الزامات تدوین برنامه اســت. همزمان با مطرح شدن تهیه و 
تدوین برنامه های 4ساله، همفکری و تعامل بین مجموعه 
شهرداری و شورای شهر تهران برای الزامات تدوین برنامه 
آغاز شد. بر این اساس اصول حاکم بر برنامه چهارم براساس 
رهنمودهای مندرج در سند الزامات و سیاست های تدوین 
برنامه چهارم، ابالغی شورای اسالمی شهر مدنظر قرار گرفت.

 آنچــه در مصوبه یک فوریتــی الزامات شــورا مدنظر قرار 
گرفته، مواردی نظیر تعییــن اولویت های برنامه چهارم در 
34موضوع مرتبط با حوزه های ماموریتی 6گانه، برنامه ریزی 
مسئله محور و اتخاذ رویکرد مشــارکتی و ایجاد هماهنگی 
و تعامل حداکثری، تهیــه برنامه در ســطوح راهبردی و 
عملیاتی و تعیین ساختار برنامه )چشم انداز، آسیب شناسی 
برنامه قبلی، احکام و مواد برنامه، راهبردها و سیاســت ها و 
جدول اهداف و شاخص های کمی و کیفی راهبردی( را در 

برمی گیرد.
نگاهی به الزامات قانونی برنامه چهــارم گویای جامعیت، 
شمولیت و توجه به تمامی اسناد باالدستی است. به طوری که 
سیاست های کلی نظام ابالغی مقام معظم رهبری )مدظله 
العالی(، بیانیه گام دوم انقالب، سند ملی آمایش سرزمین، 
طرح جامع و تفصیلی شهر تهران جزو اسناد باالدستی مورد 

تأکید در تدوین برنامه چهارم است.
عالوه بر این، در ســطح نظام مدیریت شهری و شهرداری 
تهران، الزامات مربوط به سیاســت های ابالغی و مصوبات 
شورای شهر، سیاست های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه 
شورای شهر، دســتورالعمل تدوین، تصویب، اجرا و پایش 
برنامه راهبردی عملیاتی شهر و شهرداری و دستورالعمل 
طرز تهیه، تدویــن، اجرا و تفریغ بودجــه موضوع ماده 25 
آیین نامه مالی شهرداری ها ابالغی وزارت کشور مورد تأکید 
قرار گرفته است. همچنین بهره گیری از ظرفیت سمن های 
مرتبط )سازمان های مردم نهاد( با مدیریت شهری با هدف 
اخذ نظرات شهروندان در حوزه چالش ها و مسائل کلیدی 

شهر، مورد توجه تیم برنامه قرار گرفته است.
الزامات اجرایی برنامه چهارم شهرداری تهران نیز با رویکرد 
استفاده از آسیب شناســی برنامه های قبلی به ویژه برنامه 
سوم توسعه شهر تهران و ســهولت در اجرای برنامه مدنظر 
بوده اســت. در این خصوص پرهیز از رویکرد جامع نگری و 
توجه به برنامه ریزی مسئله محور مورد توجه است. جدای 
از این، پیش بینی واقع بینانه منابع و مصارف برنامه با تکیه 
بر مولدسازی دارایی ها، انعطاف پذیری در اصالح و بازنگری 
برنامه براساس نتایج پایش و ارزیابی برنامه اهمیت بسیاری 
دارد. امکان اتصال ارکان برنامه از سطح چشم انداز تا پروژه ها 
و اتصال برنامه به بودجه ساالنه نیز از دیگر الزامات اجرایی 
است که در فرایند تدوین برنامه چهارم برای انطباق هرچه 

بیشتر بودجه ساالنه با برنامه لحاظ می شود.
از دیگر مقوالت برنامه، ساختار و ارکان تهیه و تدوین برنامه 
است. بر این اساس برنامه چهارم نیز شامل ستاد عالی برنامه 
چهارم، شورای راهبری و تلفیق، دبیرخانه، کمیته علمی و 
کمیته منابع و مصــارف و کمیته های تخصصی 10گانه به 

همراه کارگروه های مناطق  22گانه می شود.
این فرایند سلسله  مراتبی و مرتبط بین این سطوح، زمینه 
اصالح، بازنگری و پاالیش و تدقیــق برنامه در فرایندهای 
تعریف شــده در ذیل ارکان برنامه را فراهم می کند. بدیهی 
است که بین هریک از ارکان و ساختار برنامه از باال به پایین 
و پایین به باال )ســتاد عالی برنامه تــا کمیته های 10گانه 
تخصصی و کارگروه های مناطق و بالعکس( ارتباط تنگاتنگ 
و درهم تنیده ای دیده می شود تا فرایند تدوین برنامه طبق 
یک چارچوب منسجم و فرایند منطقی طی شود و خروجی 
موردانتظار محقق شود. مدیران و دست اندرکاران امر تدوین 
برنامه در سطوح مدیریتی مختلف بسته به وظایف و نقش 
خود در هر یک از این ارکان برنامه در تدوین برنامه حضور 

مستمر، مشارکت پذیر- تعاملی و تأثیرگذار دارند.
یکی دیگــر از موضوعات مهــم در تدویــن برنامه چهارم، 
تعیین تکلیف برنامه ســوم )1402-1398( توسعه شهر 
تهران در ســال چهارم )1401( اجرای برنامه اســت که 
می بایســت مدنظر قرار گیرد. رویکرد شورا و شهرداری به 
هیچ وجه نادیده انگاری برنامه سوم مصوب نیست. به عبارتی 
4ساله شدن برنامه، به معنای کم توجهی  یا کنار گذاشته شدن 
مطلق برنامه سوم نیست، بلکه در کنار گنجاندن برنامه ها و 
رویکردهای جدید مدیریت شهری، احکام و مواد و بندهای 
اجرا نشده در برنامه سوم به برنامه چهارم منتقل می شود. 
این مهم از طریق آسیب شناسی برنامه سوم توسعه، بازنگری 
و بازبینی و اخذ نظرات کارشناســی واحدهای ذیربط و نیز 
حضور خبرگان علمی و دانشگاهی در فرایند تهیه و تصویب 

برنامه چهارم مورد توجه قرار می گیرد.
باید درنظر داشــت که بودجــه1401 شــهرداری تهران 
بر مبنای سیاســت های حاکم بر تدویــن برنامه و بودجه 
سال 1401)ابالغی شورای شــهر( و نیز برنامه های تحولی 
شــهردار تهران بوده اســت. از این حیث برنامه 4ســاله 
چهارم شــهرداری تهران مصادف و منطبق با دوره جدید 

مدیریت شهری خواهد بود.
*مدیرکل برنامه و بودجه شهرداری تهران

 حمید صاحب
 مدیرکل سالمت شهرداری تهران

 توجه بــه روح شــهر و شــهروندان یکی 
از اولویت هــای ایــن دوره مدیریــت 
شهری است و به همین دلیل در اجرای 
برنامه هــای اجتماعی و فرهنگــی برای 
اقشار معلول و ناشنوا از خود این افراد 
اســتفاده می شــود. ما می دانیــم حال 
دل شهروندان کم شنوا و ناشنوا خیلی 
خوب نیست. دلیلش هم این است که 
زیاد برای این قشــر از شهروندان کاری 
انجام نداده ایم. الزم بود کــه این افراد 
مانند ســایر معلوالن توانمند شوند تا 

بتوانند از خود مراقبت کنند.

 هادی محضرنیا
 سرپرست سازمان فناوری اطالعات و 

ارتباطات شهرداری تهران
به دستور شــهردار تهران مبنی بر ارائه 
خدمــات مدیریــت شــهری در پنجــره 
واحــد خدمــات الکترونیــک دولــت، از 
اردیبهشت ماه سال جاری، این موضوع 
در اولویت قرار گرفت و همکاران بخش 
فنی، زمینــه الزم را برای انجــام این کار 
فراهــم کردنــد. همچنیــن رســیدگی 
بــه درخواســت های مردمــی ۱۳۷، 
صحت ســنجی امــالک مســکونی و 
غیرمسکونی، پرداخت عوارض خودرو 
و پرداخت طرح ترافیک از طریق درگاه 
»تهراِن من« و درگاه دولت الکترونیک 
از مهم تریــن خدماتــی اســت کــه در 

اختیار شهروندان قرار دارد.

  توســعه کمربنــد ســبز شــهر تهــران 
امسال به 46هزار و 500هکتار خواهد 
رسید. توسعه جنگل کاری حریم تهران 
هم اکنــون 45هــزار هکتــار اســت و تــا 
پایان سال ۱500هکتار توسعه خواهد 
یافــت. همچنیــن در عــرض ۳ســال 
توســعه کمربنــد ســبز بــه 50هکتــار 

می رسد.

46500
هکتار

برای احداث هــر هکتار جنــگل کاری و 
عملیــات اجرایــی آن از قبیل تســطیح 
زمین، ایجاد بانکت، حفر گوده کاشت 
نهال، تهیه و کاشــت نهــال، نگهداری 
یکســاله، اجــرای سیســتم های تحــت 
فشــار آبیاری، ایجاد منابــع ذخیره آب 
و... به طور متوســط ۳0میلیون تومان 

هزینه صرف می شود.

30
میلیون

 برنامــه تملــک باغ هــا و تبدیــل آن بــه 
بوســتان عمومــی از ابتــدای امســال   
شــروع شــد و قرار اســت تا پایان سال 
۱۳باغ به بوستان عمومی تبدیل شود.

13
بوستان

۱6/5میلیــون مترمکعب پســاب برای 
آبیاری جنگل کاری و فضای سبز تهران 
در ســال ۱40۱تامیــن می شــود. قــرار 
اســت برای آبیاری فضای ســبز پساب 

جایگزین آب های زیرزمینی شود.

16/5
میلیون

کاهش سرفاصله حرکت 
قطارهای شهری به 3/5دقیقه

سرفاصله حرکت قطارهای شــهری در ساعات 
پیک صبــح و عصــر در خطــوط هفت گانه به 
3.5دقیقه کاهش یافته است. سخنگوی شهرداری 
تهران با اعالم این خبر، درباره تمهیدات شهرداری 
تهران متناظر با فرارسیدن مهرماه1401 در حوزه 
حمل ونقل به تسنیم گفت: »براساس برنامه ریزی 
صورت گرفته، اســتفاده رایگان دانش آموزان در 
هفته ابتدایی مهر از شبکه مترو و اتوبوسرانی در 
دســتور کار قرار گرفت. همچنین کاهش تعداد 
پله های برقی  خاموش از 12 به 3دستگاه نسبت 
به وضعیت ابتدای شــهریورماه، یکی از اقدامات 
متناظر با مطالبات بحق شهروندان بود که انجام 
شد.« عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به تعمیر 
2رام قطار اورهالی و نظافت 100رام قطار در هفته 
نخست مهرماه عنوان کرد: »از شهروندان تهران 
انتظار داریم حتی المقدور اســتفاده از وســایل 
حمل ونقل عمومی را در دســتور کار قرار بدهند 
تا به کمک شــهروندان ترافیک مهرماه در معابر 
پایتخت کنترل و مدیریت شــود.« او در پاسخ به 
وضعیت توسعه ناوگان اتوبوسرانی نیز گفت: »در 
کنار اورهال)بازسازی اساسی( بالغ بر 550دستگاه 
اتوبوس در ابتــدای مهرماه که پیش تــر از مدار 
فعالیت خارج شــده بودند 53دستگاه اتوبوس و 
50دستگاه مینی بوس نو بابت قرارداد شهرداری 

تهران با ایران خودرو دیزل آماده تحویل است.« 

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

امیر شهرابی* یادداشت

یک میلیون تومان درآمد در 3ساعت
 بد نیست حساب و کتابی داشته باشیم برای اینکه ببینیم عده ای از قبال اجاره غیرقانونی فضاهای 
پارک حاشیه ای چقدر درآمد کسب می  کنند. به طور متوسط هر خودروی صندوق دار مثل پریشا 
و سمند، نیاز به فضایی 11.2مترمربعی برای پارک در کنار خیابان نیاز دارد؛ چراکه اگر خودرویی 
سدان با طول 4.4متر و عرض 1.7متر را در نظر بگیریم، هنگام پارک باید حدود 30سانتی متر فاصله 
با حاشیه و جدول کناری داشته باشد. چنانچه 60سانتی متر میزان فاصله خودرو با خودروهای عقب 
و جلویش در نظر بگیریم، سرانجام فضایی 11.2مترمربعی برای پارک، به دست می آید. حال اگر به 
طور متوسط پارکبان نماها از هر خودرو، مبلغی حدودا 35هزار تومان برای یک ساعت دریافت کنند، 
به عبارتی دارند هر مترمربع فضای حاشیه ای خیابان را برای هرساعت بیش از 3هزار تومان اجاره 
می دهند. البته که مبلغ دریافتی آنها بدون حساب و کتاب هستند و گاهی صبح ها در محدوده های 
مرکزی شــهر برای واگذاری یک جای پارک، 200هزار تومان مطالبه می کنند. از سوی دیگر برای 
500متر مسیری که در محدوده دربند به پارک خودروها اختصاص داده شده و پارکبان نماها از هر 
خودرو 40هزار تومان دریافت می کنند نیز می توان به رقم حدودی دریافتی آنها در هر روز دست 
پیدا کرد. در این معبر، خودروها در دو طرف راست و چپ مسیر و هر دو طرف کانال رودخانه )رفت و 
برگشت( پارک می کنند. یعنی پارک خودروها در 4مسیر به طول 500متری و مجموع 2هزار متر. اگر 
هر خودرو 11.2متر مربع فضا را اشغال کند یعنی حدودا 178جای پارک. اگر در طول 3ساعت بین 9 تا 
12شب در کمترین حالت ممکن، تنها یک بار این تعداد اشغال شود و مبلغ 40هزار تومان درخواستی 
را پرداخت کنند، با ضرب 178 در این رقم، به دریافتی نهایی 7میلیون و 120هزار تومان می رسیم. 
اگر 7نفر هم در این محدوده مشغول گرفتن پول از شهروندان باشند، آنها تنها برای 3ساعت کار در 
روز، نفری بیش از یک میلیون تومان درآمد خواهند داشت. این تازه حداقل ترین دریافتی ممکن 

است و شما خودتان حدس بزنید آخر ماجرا را ! 

مکث

  فعالیت دوباره پارکبان ها به همراه ابزارهای هوشمند برای کنترل و نظارت بهتر
  توسعه مناطق تحت پوشش رزرو جای پارک از طریق اپلیکیشن »تهران من«

  ساماندهی ۳2هزار فضای پارک حاشیه ای

  ایجاد ۱20هزار فضای پارک حاشیه ای جدید
  احــداث پارکلت هــا )فضــای پــارک و مکــث و مبلمــان شــهری در کنــار هــم( بــا توجه به 

جغرافیای منطقه )این پارکلت ها در بخش هایی از مناطق 6 و 9 اجرا شده است.( 

اقدامات در دستورکار

نرخ عوارض پارک حاشیه ای قانونی براساس مدت زمان توقف )تومان(

به ازای هر نیم ساعت توقفنوع وسیله نقلیه
)تا مدت زمان حداکثر 2ساعت(

به ازای هر نیم ساعت توقف
)پس از گذشت 2ساعت(

16002000سواری و وانت

32003900کامیونت و مینی بوس

در این روزها که مدارس بازگشایی شده اند و به تبع در محدوده های آن، در ساعات صبحگاهی و ظهرگاهی شهروندان و سرویس ها با مشکل جای پارک مواجه می شوند، مدیریت شهری تهران 
در حال بررسی طرح هایی برای ساماندهی پارک حاشیه ای است. به همین منظور جدا از ساخت پارکینگ های زیرسطحی جدید، طرح هایی جدید به اجرا درخواهند آمد. برخی از اینها که در حال 

بررسی هستند، عبارتند از:
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