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طرح هوشمندسازی جای پارک در 

گزارش
تهران با ایجاد 21هزار فضای پارک 
حاشــیه ای در 14منطقه وارد فاز 
عملیاتی شد؛ جای پارک هایی که دسترسی به آنها از 
طریق نرم افزار »تهران من« امکان پذیر اســت. این 
فضاها با نصب تابلو مشخص می شــود و رانندگان 
می توانند از طریق تلفن همراه و به آســانی و بدون 
نگرانی از پرداخت جریمه، با وارد کردن مشخصات 
الزم در قسمت »پارک حاشیه ای« بخش »خودروی 
من« خودروی خود را پارک کنند. این تعداد فضای 
پارک اغلب در محدوده مراکز پررفت وآمد شهر شکل 
می گیرند و البته تاکنون تعــدادی از آنها در برخی 
مناطق ایجاد شده اند. البته هم اکنون ممکن است 
گاهی اوقات این قســمت از اپلیکیشن تهران من از 
ســمت ســرور دچار اختالل شــود کــه به دلیل 
به روزرسانی اطالعات بوده و به زودی اختالالت نیز 

به طور کامل رفع خواهد شد.
به گزارش همشهری، آنطور که سردار محمدحسین 
حمیدی، رئیس راهــور تهران اعالم کــرده تعداد 
خودروهــا در پایتخت 8برابر ظرفیت معابر اســت 
و ازاین رو نبود جــای پارک حاشــیه ای به یکی از 
معضالت جدی شهروندان تبدیل شده است. بنابراین 
شــهرداری تهران ســعی می کند، عالوه بر احداث 
پارکینگ  های زیرســطحی و مکانیزه، فضای پارک 
حاشــیه ای شــهر را هم از طریق هوشمندسازی 
ســاماندهی کند تا به مرور، جای پــارک خودرو از 

کیمیا بودن خارج شود.
 این در حالی است که مدیریت شهری طرح بازگشت 
پارکبانان را با شکل و شمایل و نحوه فعالیت جدید 
نیز در دســت مطالعه دارد. از قرار معلوم پارکبانان 
بدون آنکه مجوز دریافت پول داشته باشند، تنها با 
راهنمایی رانندگان و کنترل جای پارک به خیابان ها 

بازمی گردند.
در این میــان، به گفته عبدالمطهــر محمدخانی، 
سخنگوی شهرداری تهران، مدیریت شهری قصد 
دارد با اســتفاده از فناوری جدید )در بستر سامانه 
آی تی( ســاماندهی پارک حاشــیه ای را به صورت 
هوشــمند در 14منطقــه اجرایی کنــد. به گفته 
ســخنگوی شــهرداری تهران در برخی از مناطق 
مشکل پارک حاشیه ای کمتری وجود دارد؛ اما در 
بعضی دیگر مانند مناطق مرکزی و شمالی که دارای 
محدوده های تجاری و اداری هستند، مشکل بیشتر 

است و ازاین رو در اولویت قرار دارند.

مشارکتگروههایدانشبنیان
برای اجرای بهتر طرح ســاماندهی هوشمند پارک 
حاشیه ای، بخش خصوصی و گروه های دانش بنیان 
در کنار شــهرداری تهران خواهند بــود. آنطور که 
محمدخانی عنــوان کرده: »در مدیریت شــهری 
این نگاه وجود دارد که هر موضوعی که قرار اســت 
اساسی حل شود، اوال باید آن را مردمی سازی کرد 
و در مرحله بعد مدل اقتصــادی مدنظر قرار گیرد. 

این بدان معنا نیست که الزاما نگاه درآمدزایی برای 
شهرداری تهران وجود داشته باشد. در حقیقت اگر 
طرحی یک اقتصاد پایدار و چرخه برای خود ایجاد 
کند، منطقی ترین حالت تحقــق موضوع به وجود 
می آید؛ به گونه ای که بخش خصوصی همراهی کند 
و گروه های دانش بنیان وارد عمل شــوند تا صرفه و 
صالح چندجانبه اتفاق بیفتد؛ یعنی هم شرکت های 
دانش بنیان و بخش خصوصی از این کار منتفع شوند، 

هم مشکل شــهروندان حل شــود و شهرداری هم 
می تواند این زیرساخت را فراهم کند.«

پرداختهوشمنددرازایپارکهوشمند
معاون بهره بــرداری از سیســتم های حمل ونقل 
و محدوده  هــای ترافیکی ســازمان حمل ونقل و 
ترافیک درخصوص نحوه بهره مندی شهروندان از 
امکانات پارک حاشیه ای هوشمند گفت: »سیستم 
پارک حاشــیه ای هوشــمند مانند طرح ترافیک 
براســاس پالک خوانی اســت؛ یعنی پس از پارک 
خودرو در فضای ایجاد شــده پــالک رصد و مبلغ 
طبق مدت زمان توقف در سامانه »تهران من« ثبت 
می شود. در این روش همه اقدامات به صورت شفاف 
و دقیق اســت و هیچ پول اضافه ای از شــهروندان 

دریافت نمی شود.«
 به گفته عمار سعیدیان فر، ثبت پالک برحسب یک 
سیستم مکانیزه انجام می شــود، اما در معابری که 
به علت ترافیک امکان اســتفاده از سیستم مکانیزه 
وجود ندارد، این کار توسط نیروی انسانی و با استفاده 

از دستگاه های ویژه انجام خواهد شد.
به گفته این مقام مســئول، شــهروندان می توانند 
سؤاالت، نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه 

در سامانه 137 ثبت کنند.

هوشمند پارک کنید
طرح ایجاد 21هزار فضای پارک از طریق سامانه »تهران من« توسط شهرداری پایتخت وارد فاز عملیاتی شد

نخستینایستگاههوشمنداتوبوس
درتجریش

نخستین ایستگاه هوشمند اتوبوس کشــور در میدان تجریش 
تهران راه اندازی شد. به گزارش همشهری، این ایستگاه با هدف 
کاهش ترافیک های شهری و سفرهای درون شهری در ایستگاه 
اتوبوس های تندروي خط میدان تجریش- میدان راه آهن نصب 
شده است. این ایستگاه مسقف دارای 2مانیتور در 2طرف جداره 
ایستگاه اتوبوس است که مســافران می توانند با مراجعه به آنها 
از خدماتش بهره مند شوند. مانیتورهای این ایستگاه هوشمند، 
صفحه لمسی دارند، ضد گرد و خاک هستند و با نور محیط سازگار 
می شوند و هر شهروند با لمس آن می تواند از خدمات شهری و 
بانکی آن اســتفاده کند. خدماتی همچون شارژ بلیت اتوبوس 
و مترو، مطلع شدن از زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه، امکان 
جابه جایی وجه بانکی، جست وجوی اماکن توریستی و زیارتی 
شمیران، موقعیت فعلی شــهروند و وضعیت آب و هوا ازجمله 
امکانات این مانتیورهاست. معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
منطقه یک در توضیحات بیشتر گفت: »عالوه بر مانیتورهایی که 
خدمات خاصی را به شهروندان ارائه می کنند، این ایستگاه به دلیل 
شکل هندسی خاصی که دارد سبب شده تا مسافران داخل آن 
ایمنی کامل  داشته باشند.« به گفته علیرضا اسفراینی  نژاد، طول 
ایستگاه 12متر است و یک اتوبوس 2کابینه)بی آرتی( را به طور 
کامل پوشــش می دهد. اندازه هر مانیتور هم ۹۰سانتی متر در 
17۰سانتی متر است و درون ایستگاه 4نیمکت 2.5متری برای 
نشستن مسافران وجود دارد. از قرار معلوم، به زودی نمونه چنین 

ایستگاهی در میدان ونک هم ساخته و اجرا می شود.

حملهآشوبگرانبهپرسنلمنطقه۵
2نفر از پرسنل شهرداری منطقه5 چهارشنبه شب هفته گذشته 
و در پی حمله تعدادی از اغتشاشگران مجروح شدند. به گزارش 
روابط عمومی شهرداری منطقه5 تهران، تعدادی از اغتشاشگران 
چهارشنبه شب)4 آبان ماه( به 2نفر از پرسنل شهرداری منطقه5 
حین انجام مأموریت حمله کردند. آشوبگران پس از مسدود کردن 
بخشی از خیابان آیت اهلل کاشانی، درحالی که عوامل شهرداری با 
لباس و خودروی سازمانی، جهت جمع آوری نخاله و کارتن های 
ریخته شده در معبر حاضر بودند، به آنها حمله ور شده و با چاقو و 
سالح های سرد عالوه بر تخریب خودروی سازمانی، شهردار شب 
ناحیه7 و »پاکبان« همراهش را به شدت مجروح کردند. گفتنی 
است، پس از وقوع این حمله آشوبگران، با حضور به موقع نیروهای 
امنیتی، اوضاع تحت کنترل قرار گرفت و این دو کارمند خدوم 
شهرداری درحالی که شرایط جسمی مناسبی نداشتند، به یکی از 
بیمارستان های منطقه منتقل شدند و تحت مداوای کادر درمان 
قرار گرفتند. به موجب این حادثه دلخراش، شهرداری منطقه5 
اعالم کرد با همکاری نیروی انتظامی و از طریق مراجع قضایی 
موضوع را پیگیری می کند و اقدام قضایی الزم را انجام خواهد داد.

نرگسمعدنیپور
رئیسکمیسیونفرهنگیشورایشهر

شــهردارانمناطــقبایــدتوجــهداشــته
باشــندکهبودجــهفرهنگــیواجتماعی
نبایــددرســایرحوزههــاهزینــهشــود.
براســاسبررســیهایصورتگرفتــه
هماکنونمعاونتاجتماعیشــهرداری
تهــرانبعضــیازردیفهــایبودجــهای
را۱۰۰درصــدبازکــردهوضروریاســتتا
مناطقازاینفرصتدرراستایتکمیل
پروژههایحوزهفرهنگیاستفادهکنند.

علیرضاجاوید
معاونهماهنگیامورمناطقشهرداری
طیسالهایاخیرمســئلهپیوندمحله
وعناصرفعــالدرمحلههابــرایهمافزا
کردنعملکردهاموردغفلتواقعشده
وضــرورتداردســراهایمحلــهضمــن
انجــامکارکــردظاهــریخــود،کانونــی
بــرایپیونــدهمافزایتمــاماجــزایمؤثر
اجتماعــیآنمحلــهباشــندودرکنــار
آنبایــدیــکجریــانرقابتحــولمحور

خدمتایجادکنیم.

نقل قول خبر

عدد خبر

خبر

معاونوزیــرکشــورگفت:»درجلســه
هماهنگیقانــونهوایپاکمقررشــد
دســتگاههایمرتبــطبــاایــنموضــوع،
2هفتــهضمــناعــامآخریــن ـی طـ
اقدامــاتصــورتگرفتــه؛ارزیابیهــای
دقیــقوکارشناســیدرزمینــهموانــع
پیشرویاینقانــونبهعمــلآورند.«
لینــژادافــزود:»تــاش مهدیجما
میشودنتیجهبررسیهایکارشناسی
صورتگرفتهدرخصــوصقانونهوای
پــاکدرالیحــهبودجــهســال۱۴۰2کل
کشــوروقانــونبرنامــههفتــمتوســعه

کشورلحاظشود.«
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21هزار پارک حاشیه ای؛ در کدام مناطق؟

  21هزارجایپارکحاشیهایجدیدهوشمندایجادمیشود.
  14منطقهدراولویتایجادفضاهایپارکحاشیهایجدیدهستند.

جــایپــارکحاشــیهایدرمناطــقیــک،22،2۱،۱۷،۱۴،۱۳،۱2،۱۱،۱۰،۹،۵،۴،۳،2
ایجادخواهدشد.

بهازایهر70جایپارکحاشیهاییکجایپارکبرایمعلوالنطراحیمیشود.
پارکبرایمعلوالندرفضاهایپارکحاشیهایرایگاناست.

اگرهزینهپارکبهموقعپرداختنشود،اینهزینهباتأخیریاعدمپرداخترویعوارض
وسیلهنقلیهحسابمیشود.

ساعتاجرایطرحمدیریتپارکحاشیهایدرروزهایغیرتعطیلازساعت۷تا2۱است.
نرخ عوارض )هزینه( پارک حاشیه ای طبق مصوبه شورای اسالمی شهر تهران

نرخمدت زماننوع خودرو
رایگاننیم ساعت اولانواع خودرو

1600تومانحداکثر تا 2ساعتوانت و سواری
2000تومانبیش از 2ساعت و به ازای هر نیم ساعتوانت و سواری

3200تومانحداکثر تا 2ساعتکامیون و مینی بوس
3900تومانبیش از 2ساعت و به ازای هر نیم ساعتکامیون و مینی بوس

40000
مترمربع

محمدجوادخسروی،شهردارمنطقه۱8
ازتجــاوزبــهحریــمشــهرتهــرانخبــر
دادوگفــت:»درحریــمشــهرتهــرانو
ریــکمــوردشــخصیبــاپرداخــت د
۳۰۰میلیونتومان،۴۰هزارمتردیوارکشی
کــرده،اســتخرســاختهودســتگاههای
خدماترساننیزبهآنخدماتدادهاند

کهاینیکفاجعهاست.«


