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عباس صوفي ،شهردار همدان:

هدف از پارک حاشيهاي تبديل پارکهاي بلند مدت به پارکهاي کوتاه مدت است
و در اين راستا افزايش عرضه و مديريت تقاضا بايد به موازات هم انجام شود.

 معاون امور زيربنايي شهرداري همدان؛

رئيس پليس راهور استان همدان:

با اجراي طرح «پارک حاشيهاي» شاهد اشغال پيادهروها نخواهيم بود

 2600واحد پارک خودرو در همدان وجود دارد

سرهنگ علي فکري ،رئيس پليس راهور استان همدان
مهندس موسي رسولي ،معاون امور زيربنايي شهرداري همدان

مهندس عباس صوفي ،شهردار همدان
شهردار همدان در گفت وگويي اختصاصي پيرامون پارک حاشيهاي به خبرنگار ما گفت:
در دنيا براي ورود به هســته مرکزي شهر محدوديت ايجاد ميکنند و سفرهاي مرکز
شهر تنها براي امور ضروري تعريف ميشود و مردم در شهرهاي بزرگ ترجيح ميدهند
به سبب هزينه هاي مترتب ،از حمل و نقل عمومي استفاده کرده و از خودرو به محدوده
مرکزي شهري پرهيز کنند.مهندس عباس صوفي با بيان اين که هدف از طرح مديريت
پارک حاشــيهاي تبديل پارکهاي بلند مدت به پارکهاي مديريت شده و کوتاه مدت
اســت ،ادامه داد :با توجه به اين که روانه چند صد دســتگاه وارد معابر شهري مي شود
لزوم پارک حاشيهاي مشخص است به سبب اين که به همان ميزان که افزايش خودرو
در معابر شــهري را شاهد هستيم امکان عرضه پارک حاشــيهاي به ميزان معادل آن
ميسر نيست.
به گفت ه وي 76 ،درصد هزينه استفاده از خودروي شخصي در اروپا مربوط به پارکينگ
است و در برخي کشورها هزينه پارکينگ از اقساط خريد يک خودرو بيشتر است و اين
مسائل در راستاي آن است که ورود خودروي شخصي به محدوده شهري کاهش يابد.
مهندس صوفي ســپس افزود :وقتي يک خودروي شخصي وارد شهر شده و در حاشيه
خيابان و معبر عمومي پارک ميکند فضاي عمومي به فضاي خصوصي تبدل شــده و
صاحب خودرو مالک آن فضا ميشــود و از اين منظر بايد فضاهاي شــهري عادالنه و
در اختيار تمام مردم باشد .به گفته وي ،يکي از راهکارهاي اين امر آن است که مالک
خودرو هزينه پارک خودروي خــود را براي تملک يک فضاي عمومي پرداخت کند و
تعرفه ها به گونه اي باشد که استفاده طوالني از معابر براي خودروها مقرون به صرفه
نباشد.
شهردار همدان با تاکيد بر اين که در هيچ جاي دنيا اين اعمال مقررات براي پارکينگ
سوددهي ندارد ،ادامه داد :در بهترين حالت دريافت هزينه تنها بخشي از هزينه فرايند
استقرار و نگهداري تجهيزات را تامين ميکند و شرکت اليت نيز با استقرار سامانه هاي
خود زماني که پروژه به درآمد برســد بخشي از درآمدها را در راستاي توسعه و تکميل
پارکينگ هاي عمومي به شهرداري همدان ارائه خواهد کرد و از اين نظر به هيچ عنوان
نبايد گمان شود که اين کار با هدف درآمدزايي صورت مي پذيرد.
احسان صباغ ،مدير عامل سازمان ترافيک شهرداري همدان؛

شهر جاي زندگي شهروندان باشد نه مکان تردد خودروها
مدير عامل ســازمان ترافيک شــهرداري همدان در نشست خبري به تشريح اقدامات
مديريت سازمان حمل ونقل و ترافيک شــهرداري همدان پيرامون مديريت هوشمند
پارکينگهاي حاشيهاي در معابرعمومي شهر همدان پرداخت و گفت :در افق بلند مدت
طرح مديريت پارک حاشيهاي توليد نرمافزار همراه اطالع از فضاهاي پارک موجود براي
شهروندان مدنظر است.
مهندس احســان صباغ افزود :اساتيد ترافيک مثال مي زنند که درمان فرد چاق لباس
گشــادتر نيست و از اين نظر کشورهاي پيشرفته معابر را محدودسازي ميکنند و سهم
بيشــتر را به عابران ميدهند تا شــهروندان مرتبا به استفاده از خودروي بيشتر تشويق
نشوند و شهر جاي زندگي شهروندان باشد نه مکان تردد خودروها و از منظر عدالت نيز
نبايد عوارض شــهري عموم مردم و افراد فاقد خودرو ،براي مالکان خودرو و زيرساخت
مورد نياز آنها هزينه شــود .مهندس صباغ اضافه کرد :با اين اوصاف مديريت تقاضاي
پارک حاشــيهاي با هزينهدار کردن و زماندار کردن پارک حاشــيهاي مدنظر قرار مي
گيرد .وي سپس خاطرنشان کرد :با مطالعاتي که در مجموعه مهندسي ترافيک سازمان
ترافيک داشــتيم در چارچوب آيين نامه هاي ابالغي ،يک سري معابر را مورد بررسي
قرار داديم و مشخص شد معابري که زمان سفر آزاد نسبت به زمان سفر موجود در آن
ضريبي باالتر از دو داشته باشد جزو معابر پر تردد شناخته مي شود .مدير عامل سازمان
ترافيک شهرداري همدان عنوان کرد :با مطالعاتي که در برهه هاي زماني مختلف انجام
شد يک تعداد معابر پر تردد مشخص شد و پس از بررسي با متخصصان فن اين معابر
جهت تصويب به شــوراي ترافيک استان ارائه شد .وي با بيان اين که پس از گذراندن
سيرهاي اداري ،اين معابر از نظر تعداد فضاهاي پارک و نيروهاي مورد نياز بررسي شدند،
ابراز داشــت :هدف اين طرح به هيچ وجه درآمدزايي نيست بلکه توزيع عادالنه فضاي
پارک بين شــهروندان مدنظر ما قرار دارد .وي متذکر شــد :با سيستم هاي زيرساخت
نرمافزاري که در اختيار داريم هيچ پارکباني خارج از معابر تعريف شده نمي تواند فعاليت
کند و يک ساز و کار مدون از وضعيت پارک حاشيهاي طراحي شده است.
به گفته صباغ ،تجربيات شهرهاي ديگر در داخل و خارج کشور در اين زمينه در اختيار
ما بود چنانکه طرح پارکومتر که زماني انجام مي شد اما پرداخت خودمختار شهروندان
جوابگو نبود و از اين نظر اين سيستم جديدترين طرح موجود در راستاي مديريت پارک
است و در اين طرح جديد خطاي انساني نزديک به صفر است و محاسبه توسط پرسنل
نيروي انســاني انجام نمي شود .وي يادآور شد :در اثر اجراي اين طرح پارکهاي بلند
مدت در حاشيه خيابان به پارکينگ هاي عمومي منتقل مي شود و درآمد مديريت پارک
حاشيهاي به حساب خزانه وارد شده و درآمدهاي آن براي ساخت پارکينگ هاي طبقاتي
هزينه مي شود .وي در ادامه گفت :مديريت نيم ساعت فضاها و زمان سفر شهروندان
تنها با دستگاه هاي مکانيزه ميســر ميشد و از اين منظر در پذيرش پارکبان ها حتي
مواردي جزئي مانند ســن و ســال و وضعيت تحصيلي و دوره هاي آموزشي از قبيل
شهرشناســي ،حداقل مکالمه انگليسي و عربي مدنظر قرار گرفت .مدير عامل سازمان
ترافيک شهرداري همدان ادامه داد :با استقرار پنل مديريتي و نصب نرمافزار اندرويدي
خود شهروندان مي توانند از ريزتراکنش هايي که نسبت به پالکشان در مجموعه شهري
صورت مي گيرد و مانده شــارژ و فضاهاي پارک موجود و در دسترس در حاشيه معابر
مطلع شوند .وي همچنين گفت :در دوره هاي مختلف شهرنشيني تمرکز خدمات شهري
در رينگ مرکزي شهر همدان اتفاق افتاده و مردم عادت کرده اند از فضاهاي پيراموني
براي پارک حاشيهاي استفاده کنند و در شهر همدان به ازاي هر خودرو در حال تردد 1.4
نفر-سرنشين داخل اين خودروها اختصاص پيدا کرده در حالي که ظرفيت خودروها چهار
تا پنج نفر است و از اين منظر با شهري مواجه مي شويم که با تراکم خودرو مواجه است

معاون امور زيربنايي شــهرداري همدان نيزگفت :شــهرداري همدان هر ساله ساخت
پارکينگ طبقاتي را در دســتور کار داشــته و بين  2هزار و  600تا  2هزار و  700واحد
پارک موجود داريم اما اين تعداد واحد پارک موجود نســبت به برنامه بسيار کمتر است
و بنابر برنامه بايد حدود  10هزار واحد پارک در اختيار داشتيم که منابع مالي اجازه اين
کار را نداده اســت .مهندس موسي رســولي افزود :معموال پارکينگ هاي طبقاتي در
مناطق مرکزي شهر با ارزش افزوده باالي زمينها ساخته مي شود که امروز به ازاي هر
محل پارک خودرو در پارکينگ طقاتي بين  60تا  70ميليون تومان هزينه نياز اســت
و يــک پارکينگ طبقاتي با  500واحد پارک حدود  25تا  30ميليارد تومان هزينه دارد.
وي سپس در تشريح اقدامات مديريت هوشمند پارکينگهاي حاشيهاي شهر همدان،
ادامه داد :عدم هماهنگي و برنامهريزي کافي در زمينه توليد خودرو مشــکالتي را براي
شهرداري در مباحث حمل و نقل و ترافيک ايجاد ميکند چنانکه در استان روزانه بيش
از  40خودرو پالک ميشود.
معاون امور زيربنايي شهرداري همدان با بيان اينکه امروزه با محدوديت معابر و زندگي
ماشيني دچار اين چالش شديم که يک يا دو و يا به تعداد افراد خانواده خودرو وجود دارد،
ادامه داد :اين امر از باب اقتصادي و توانمندي جاي خوشحالي دارد اما تبعات آن براي
مديريت شهري سنگين است .مهندس رسولي يادآور شد :اقدامات سختافزاري مديريت
ترافيک در مواردي همچون اصالح هندســي ،ايجاد معابر زيرگذر و روگذر و ...اقدامات
نرمافزاري همچون هوشمندســازي پارکينگهاي حاشيهاي و الزام مردم به استفاده از
پارکينگهاي طبقاتي ميتواند کمک بسزايي در روانسازي ترافيک و کنترل نابساماني
بصري ترافيکي داشته باشد .معاونت امور زيربنايي شهرداري همدان با بيان اينکه اجراي
طرح هوشمند پارکينگهاي حاشيهاي شهر براساس ماده  15جرائم راهنمايي و رانندگي
است ،خاطرنشان کرد :درآمدهاي حاصل از اين مديريت به حساب خزانه واريز و مديريت
واحد کشــوري بر آن نظارت دارد و در صــورت درآمدزايي در بلندمدت ،اين هزينه در
ســاخت پارکينگ طبقاتي استفاده ميشود و اجازه اســتفاده در موارد ديگر را نخواهند
داشت .مهندس رسولي بيان کرد :ايجاد پارکينگهاي طبقاتي در شهرداري همدان هر
ســال در دســتور کار بوده و مکانهايي را که ميتوانسته در اين خصوص فراهم کرده
است .وي با بيان اينکه دريافت هر نوع عوارض محلي به پيشنهاد شهرداري ،به تصويب
شورا ميرســد و در کميته انطباق فرمانداري توسط کارشناسان بررسي و سپس ابالغ
ميشود ،ادامه داد :تصويب تمام عوارض طبق روال قانوني انجام ميشود .معاونت امور
زيربنايي شهرداري همدان خاطرنشــان کرد :در صورتي که شهرداري و دستگاههاي
دولتي به بحث مديريــت پارکينگهاي طبقاتي ورود کنند صد درصد ضرر ميکنند و
اين امر به بخش خصوصي واگذار شــده است .وي در ادامه با بيان اينکه سهم اليت در
اجراي طرح هوشمند پارکينگهاي حاشيهاي شهر از سود اجراي طرح  35درصد است،
يادآور شــد :سهم دولت نيز از سود اجراي اين طرح  65درصد است .رسولي با تأکيد بر
اينکه قريب به يک ميليارد تومان هزينه ثابت به غير از هزينه جاري اجراي طرح است،
اظهار کرد :اجراي طرح در بحث ترافيکي بايد با پليس راهور ،فرمانداري و دستگاههاي
دخيل هم راستا باشد.
اين مدير شــهري خاطرنشان کرد :در راستاي اجراي طرحهاي ترافيکي خطوط حمل
و نقل عمومي به خطوط قطبي تبديل و در ارائه بازه زماني خدمات را خواهيم داشــت؛
اکنون نيز حدود سه خط گردشي ايجاد شده است.

رئيس پليس راهور اســتان همدان گفت :با اجراي طرح مديريت پارک حاشيهاي شاهد
اشغال پياده روها توسط خودروهاي کسبه و ادارات نخواهيم بود و پياده ها مجبور نمي
شوند براي تردد از وسط خيابان عبور کرده جان خود را در خطر بيافکنند .سرهنگ علي
فکري افزود :در شــرايط فعلي عالوه ادارات و مراکز تجــاري فاقد پارکينگ برخي از
ادارات پارکينگ خود را تبديل به کاربري هاي ديگر کرده اند و از هشت صبح تا چهار
بعد از ظهر خودروي خود را کنار خيابان مي گذارند و اين امر به معناي تضييع حق آن
شهروندي بود که براي خريد دارو يا اقالمي نياز به پارک کوتاه مدت داشت و مجبور بود
يا اقدام به پارک دوبل کند يا ساعتها در خيابان به دنبال جاي پارک بگردد و بر ترافيک
بيافزايد و از همه بدتر اين که اين اشــغال فضاهاي عمومي شــهر منجر به مزاحمت
براي عابران پياده شــده گاه به سبب اشغال پياده روها و حاشيه خيابان مجبور به عبور
از وسط معبر مي شوند که خطرات جاني بسياري را براي پياده ها از سالمند و کودک و
ساير اقشار در پي دارد .وي متذکر شد :روز به روز اقبال عمومي به استفاده از خودروي
شخصي بيشتر مي شود و ما نيز اين توان را نداريم که بگوييم براي توليد خودرو سقفي
تعيين شود .فکري با بيان اين که دو سال پيش در زمان توديع معارفه خود ساماندهي
پارکبانها را به مردم قول داده ،عنوان کرد :در گذشته هر کس به هر نحوي مي توانست
کاوري بر تن کرده و به طور مستقيم از شهروندان مطالبه پول کند و مبالغي که از مردم
در مباحث پارکبانها اخذ مي شد هماهنگ نبود و مسافراني که به ما مراجعه مي کردند
مي گفتند پارکبان  10هزار تومان از ما گرفته و هيچ برگ تعرفه اي هم نداده است .وي
اضافه کرد :سال گذشته  18هزار وسيله نقليه «نوشماره» به وسايل نقليه همدان افزوده
شده که معادل حدود  44تا  46وسيله نقليه در هر روز است و بيش از  80درصد اينها در
مرکز استان هستند و امسال نيز تاکنون بيش از  14هزار خودرو به وسايل نقليه استان
افزوده شده است .فکري در ادامه بيان کرد :تامين پارکينگ براي اين تعداد وسيله جديد
الورود عمال غير ممکن شده و معابر هم کامال اشباع است و با توجه به اين که آپارتمانها
بســياري از فضاهاي عمومي فاقد پارکينگ اســت اين خودروها در کنار خيابان پارک
ميکنند و اينها براي کســاني که مي خواهند در مدت زمان کوتاهي کاري انجام دهند
هم سختي ايجاد کرده که سالهاي قبل براي حتي يک دقيقه توقف پارکبان مي توانست
وجهي اخذ کند و نيم ساعت پارک رايگان رعايت نمي شد .وي يادآور شد :در ماده 15
قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي اشاره شده که تا نيم ساعت پارک بايد
رايگان باشد و از اين نظر ما به دنبال سامانه اي بوديم که اين زمان را به صورت دقيق
ثبت و محاســبه کند که طرح پارکبانها شکســت خورده بود و پارکومتر هم مشکالت
خاص خود را داشــت و از اين نظر طرح مديريت پارک حاشــيهاي مدنظر قرار گرفت.
فکري د ر پايان گفت :همدان پايلوت اجراي طرح مديريت هوشمند پارک حاشيهاي در
استان است و در صورت موفقيت طرح در مالير نيز اجرايي خواهد شد.
مدير عامل شرکت ترافيک هوشمند اليت عنوان کرد؛

روزي فرا ميرسد که با کارت اليت در تمام کشور پارک کنيد

رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر:

اشتغالزايي  120نفر در طرح مديريت هوشمد پارک حاشيهاي

مهندس سيد حسين هاشمي زادگان ،مدير عامل شرکت ترافيک هوشمند اليت

سرهنگ کامران گردان ،رئيس کميسيون حمل و نقل و ترافيک شوراي شهر

رئيس کميســيون خدمات شــهري ،حمل و نقل و ترافيک ،محيط زيست و بهداشت
شوراي اسالمي شــهر همدان با بيان اينکه اجراي پارک حاشيهاي براي تمام شهرها
مصوبه هيأت وزيران را داشته ،گفت :با تکميل و اجراي طرح  120نفر به طور مستقيم
و تعدادي نيز غيرمستقيم مشغول به کار ميشــوند .سرهنگ کامران گردان افزود :در
همدان  23معبــر و چند پارک محوطهاي در بحث پارک حاشــيهاي تعيين تکليف و
معابر موضوع طرح به معابر درجه يک و درجه  2با نرخهاي متفاوت تعيين شده است.
ســخنگوي شــوراي شــهر همدان با بيان اين که مغازه داران به خوبي مي دانند که
مديريت طرح در مجموع به نفع خود آنها و تمام مردم شــهر و خانواده هايشان است،
عنوان کرد :شــايد افرادي باشند که بخواهند در نانوايي بدون صف نان بگيرند اما تمام
عقال در نهايت مي پذيرند که ايســتادن در صف به نفع همه اســت .وي با بيان اينکه
درآمد طرح از طريق خزانه به حساب شهرداري براي ساخت پارکينگهاي طبقاتي واريز
ميشــود ،گفت :اکنون ساخت و تکميل پارکينگ آقاجانيبيگ از همين محل در حال
انجام است .سخنگوي شوراي شهر همدان تصريح کرد :همدان شهر گردشگري و شهر
سبز پايدار است و بايد وضعيت با توجه به در پيش بودن رويداد  2018وضعيت تردد در
آن بهبود يافته و اقدامات الزم صورت گيرد .وي عدم صدور جريمه براي گردشگران و
اجراي طرح هوشمند پارکينگهاي حاشيهاي شهر را در جذب گردشگر موثر دانست و
خاطرنشان کرد :ظرفيت پارکينگهاي طبقاتي سطح شهر اکنون خالي است اما با ااجراي
طرح مديريت پارک حاشيهاي کساني که در کوچه پارک ميکنند جريمه ميشوند چراکه
ورودي پارکينگهاي طبقاتي  500تومان تعريف شده و بسيار ارزان است.
سخنگوي شوراي شهر همدان با بيان اينکه انسانمحوري بايد در فضاي شهري نهادينه
شود ،ابراز داشت :تا پايان سال جاري  15دستگاه اتوبوس و تا پايان سال بعد  30تا 45
دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه ميشود.

مدير عامل شــرکت ترافيک هوشمند اليت ،در نشســت خبري مديران اين شرکت و
مسوالن ترفيک شهري همدان به تشــريح اقدامات مديريت هوشمند پارکينگهاي
حاشيهاي شــهر همدان پرداخت و گفت :کاهش پارک حاشيهاي منجر به ايمن شدن
تردد و توزيع عادالنه فضاهاي عمومي ميشــود .مهندس سيد حسين هاشمي زادگان
در نشســت با خبرنگاران اظهار داشت :شرکت ترافيک هوشمند اليت در سال  1388با
مشــارکت بخش خصوصي و شهرداري مشهد شــروع به کار کرد و هدف اين بود که
تجاربي که در زمينه مديريت پارکينگ در خارج از کشور کسب شده بود به داخل منتقل
و از آن استفاده شود ،طي يک سال مطالعه و بررسي و شرکت در جلسات متعدد راهکار
فعلي از جمع بنديها استخراج شــد .وي افزود :در دنيا مقوله اي به نام پليس شهري
( )civil policeوجود دارد و در ايران اين موضوع در افق  1400ديده شــده و هنوز

مهندس احسان صباغ ،مدير عامل سازمان ترافيک شهرداري همدان

بستر الزم براي اجراي آن وجود ندارد .مدير عامل شرکت ترافيک هوشمنداليت تصريح
کرد :ســيل ورود خودروها به داخل شــهرها بسيار شديد است به طوري که در همدان
روزانه  40تا  50خودرو افزوده مي شــود و در يک معبر دسترســي اگر در حالت عادي
 200پارکينگ تعريف کنيد باز هم ورود اين تعداد خودرو مشکالتي ايجاد ميکند .مدير
عامل شرکت ترافيک هوشمنداليت در ادامه با بيان اين که در هر شهري که اين اعمال
تعرفه بر پارکينگ انجام شده توقف هاي حاشيهاي کاهش يافته ،يادآور شد :در خياباني
که قبال تنها  100خودروي متعلق به مغازهداران پارک مي شد اکنون به سبب به صرفه
نبودن مالي پارک طوالني ،بيش از يکهزار و  500خودرو در شــبانه روز در همان فضا
پــارک ميکنند .وي افزود :با اين اعمال تعرفه تعداد خودروهايي که زماني طوالني به
دنبال جاي پــارک مي گردند يا پارک دوبله انجام داده و بــه مدت طوالني خودرو را
روشــن نگاه مي دارند نيز کم شده و اين مسئله به کاهش آلودگي هوا کمک ميکند.
توسعه زير ســاخت حمل و نقل عمومي به موازات اين مديريت پارک حاشيهاي ديگر
موضوعي بود که هاشــمي زادگان آن را ضروري برشمرد و عنوان کرد :مديريت پارک
حاشيهاي مي تواند به تشويق مردم به استفاده از حمل و نقل فعال منجر شود .به گفته
وي ،معابر شــهري مانند رگ هاي يک کالبد زنده هستند و هر گرفتگي در اين رگها
مي تواند منجر به اختالل در نظم شهر شده و مانع انجام فعاليت هاي اداري ،اقتصادي،
تجاري و امدادي شــود .وي تصريح کرد :از آن جا که سهام شرکت اليت به شهرداري
مشهد تعلق دارد اين شرکت در راستاي وظايف ساختاري مديريت شهري ،وظيفه دارد
در به اشتراک گذاري تجربيات موفق اهتمام داشته باشد و در همدان کل اين فرايند که
از خرداد ماه انجام شده با کارکناني بومي انجام خواهد شد .مدير عامل شرکت ترافيک
هوشمنداليت همچنين افزود :شرکت ترافيک هوشمند اليت تنها از فروش خدمات فني
و مهندســي کسب درآمد ميکند و اين شــرکت تنها شرکت ايراني است که موفق به
دريافت گواهي ايزو ( 9001نسخه  )2015در زمينه مديريت پارک حاشيهاي شده و در
اين حوزه ما کليه فرايندها را تدوين کرديم و انواع نرم افزاهاي الزم براي مديريت پارک
تدوين شــده است .وي يادآور شد :در برنامه افتتاحيه از  16شهر دعوت کرديم که يک
به يک به برنامه پيوســته اند و اميدواريم روزي فرا رسد که با يک کارت اليت در تمام
شهرهاي کشور مجوز استفاده از پارکينگ ارائه شود .مهندس هاشمي زادگان در ادامه
گفت :مطالعات ترافيکي نشان مي دهد که اگر بودجه شهر تنها به احداث زيرساختهاي
حمل و نقل اختصاص يابد ترافيک کاهش نمي يابد چنانکه اگر پارکينگي با ظرفيت 2
هزار خودرو احداث شود بيش از  2هزار خودرو تشويق به استفاده از آن محل مي شوند
و از اين منظر اقدامات در راســتاي مديريت تقاضا بايد مکمل اقدامات عرضه اي باشد.
وي ادامه داد :الگوي رفتاري شهروندان تا  76درصد زير نيم ساعت است و براي توقف
هاي زير نيم ساعت هيچ وجهي دريافت نمي شود اما  25درصدي که بيش از نيم ساعت
پارک خودرو انجام ميدهند بايد وجه بپردازند .مدير عامل شرکت ترافيک هوشمند اليت
اضافه کرد :در خيلي از خيابانهاي همدان که اين کار انجام شــده مردم رضايت دارند و
مرتبا تقاضاهايي از سوي مردم داريم که طرح را در خيابان هاي مختلف اجرايي کنيم
چون هم جاي پارک براي مردم راحت تر پيدا مي شود هم پارک بي قاعده خودرو مانع
تردد ايمن نمي شود .وي با تشريح فرايند اجرايي کار و برخي تصورات شهروندان متذکر
شد :وقتي يکي از همکاران ما پالک را در دستگاه خود ثبت ميکند به منزله زمان شروع
توقف اســت و زنجيره عددي شامل  11تا  12آيتم در کنار هم در سرورهاي مستقر در
شهرداري سنجيده شــده و هزينه بر اساس توقف هاي باالي نيم ساعت ثبت شده از
حســاب کاربري فرد کم مي شود و از اين نظر ثبت پالک به منزله کسر از حساب فرد
نيست بلکه تنها در راستاي اخذ اطالعات است .به گفته وي ،شرکت ترافيک هوشمند
اليت رشته آموزشي پارکباني را تدوين و در سازمان فني و حرفه اي ارائه ديپلم پارکباني
را آغــاز کرده و نيروهايي که در معابــر همدان کار ميکنند در اين دوره حضور يافته و
آزمــون هاي الزم را گذرانده اند ضمن اين که همزمان با عمليات نظارت بر فرايند نيز
انجام مي شــود .وي در بخشي از ســخنان خود بيان کرد :در مشهد  80درصد راکبان
خودرو در طول ســال بين  20تا  40هــزار تومان هزينه توقف پرداخت ميکنند و اين
پروســه با هزينه اي بســيار کم باعث تردد ايمن مردم ،کاهش تردد هاي غير ضرور و
ارتقاي حمل و نقل پويا شده و اشتغالي براي جوانان نيز ايجاد کرده است.

