
 

 

   
 

                  

                                  .هیکٌذ هٌتقل ًؾیٌاى اجارُ تِ را  ّشیٌِ ىآ ؽَد هی خَدرٍّا تزای فضایی ؽاهل تاسُ عاختواًی کِ تار ّز

 تکزای  هغککي  کِ کٌذ هی کوک پارکیٌگ فضاّای جای تِ ًؾیٌاى اجارُ تِ هَقت هجَس دادى تزای عیاتل َّؽوٌذ تاسُ طزح 

ِ  هغتاجزاى فقط کِ ایي درک تزای .تاؽذ دعتزط در تیؾتز ّوِ ِ  تَاًٌکذ  هکی  پکَ   هقکذار  چک ِ  ؽکْز  ،کٌٌکذ  جکَیی  صکزف  تک

 تکز  تَاًکذ  هی پارکیٌگ چطَر کِ کِ کزد تکیِ هَضَع ایي در  ٍعت ًَرث پاعیفیک در پَرتلٌذ خَد ّوغایِ (2012)پضٍّؼ

 ًگکاّی  تذّیکذ  اجکاسُ  پکظ  اعکت  اًگیش حیزت ّایؼ گیزی ًتیجِ ّن ٍ ؽفافیت دلیل تِ ّن کار ایي .تگذارد تاثیز خزیذ تَاى

 .تیاًذاسین ىآ تِ دقیق

ِ  در را پارکیٌکگ  گیزد هی تصوین ای عاسًذُ ؽزکت کِ کزد ارائِ سهاًی تزای هذلی پَرتلٌذ ًگْذاری ٍ ریشی تزًاهِ ادارُ  ًقؾک

) تَدًکذ   هزتکغ  فَت10000 عاخت سیز ّای سهیي: (ّغتیذ هقَالتی چٌاى هٌذ ػالقِ ؽوا کِ تیؾتزاگز جشییات) .تگٌجاًذ اػ

ِ  در ّکا  فزٍؽکگاُ  پظ) هیختِآ کارتزد تزای ؽذُ تٌذی هٌطقِ( تلٌذی طثقِ چْار حذٍد پظ  تکا  ٍاحکذّایی  تکا ( ّوکک   طثقک

 (کَچک ٍ تٌگ یا دًج ؽوا اجتواػی ٍجِْ تِ ٍاتغتِ)هزتغ فَت 550 هیاًگیي هغاحت

ِ  اس تخؾکی ) هغکط،،تالکي  پارکیٌکگ   یکک  ؽکاهل  .داد قکزار  ًظکز  هکذ  را پارکیٌگ ًَع چٌذیي گشارػ  عکتَى، ( ّوکک   طثقک

 هکی  هقایغِ پارکیٌگ تذٍى ٍاحذی 50 یک تا ّوِ سیزسهیٌی پارکیٌگ یا هیزعاًٌذ حذاکثز راتِ فضا کِ هکاًیکی عاًغَرّایآ

 گزاًتکزیي  تکزای  ٍ کٌٌکذ  هکی  پکزٍصُ  رٍی درصذی7 عَدی عاسًذُ ؽزکتْای کِ اعت ایي تز فزض .ّا اجارُ ارساًتزیي تا ؽًَذ

 .ؽَد هی درصذ 10عَد ایي ّا اجارُ
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 تکزای  ٍ رٍد هکی  تکاال  ّکا  اجارُ پارکیٌگ  گشیٌِ ؽذى پیچیذُ تا کِ کِ ؽَین هی هتَجِ ّشیٌِ ّای دادُ تزدى ًوَدار رٍی تا 

 ٍاحذ ّواى در اجارُ رعذ هی دالر 000 هاّی تِ پارکیٌگ تذٍى عاختواًی در اجارُ ارساًتزیي .ؽَد هی توام گزاى ًیش  عاسًذُ

 اجارُ ارساًتزیي سهیٌی سیز پارکیٌگ تا عاختواًی در درصذی 50 جْؼ یک هیزعذ دالر 1200 تِ پارکیٌگ گشیٌِ ارساتتزیي تا

 .درصذی5/22 افشایؼ یک هیزعذ 1300 تِ

 

 ٍاحکذّای  سیکز  در ها. کوتزاعت ٍاحذّای  هؼٌای تِ ًیغت تاالتزٍاحذّا اجارُ هؼٌای تِ عاختواى دریک تیؾتز پارکیٌگ الثتِ

 عکاختواى  یکک  پارکیٌگ تذٍى طزح در دٍتارُ. این ٍردُآ ًوَدار رٍی اًذ ؽذُ پارکیٌگ ّای گشیٌِ اًَاع قزتاًی کِ را ای اجارُ

 دارًکذ  را ؽکاًظ  تکاالتزیي  ،پارگیٌکگ  ّای گشیٌِ هیاى سیزسهیٌی ّای پارکیٌگ تار ایي. تاؽذ داؽتِ ٍاحذ حذٍدپٌجاُ تَاًذ هی

ِ  تجکاری  عکاسّای  ٍ عاخت در. تزد هی تیي اس را تالقَُ ٍاحذ20 ،هغط، پارگیٌگ .کٌٌذ هی حفظ را ٍاحذ 3 حذٍد چَى  طثقک

 ..تیٌذ هی را عیةآ تیؾتزیي ّوک 

 



 

 

ِ ( هغکط،  پارکیٌگ ٍیضُ تِ) پارکیٌگ چگًَِ کِ ؽَیذ هی هتَجِ   هغککًَی  فضکاّای . ؽکَد  هکی  ؽکْزتثذیل  در  هصکیثتی  تک

ِ  ّوچٌیي ًْاآ. دٌّذ هی قزار ًؾیٌاى اجارُ اختیار در را کوتزی ٍ کوتز ٍاحذّای  در. سًٌکذ  هکی  عکیة آ هغککي  هَجکَدی  تک

 ّکایی  هککاى  اس خالی هٌطقِ چَى ،تزًذ هی تاال سهاى طَ  در را را ّا اجارُ ّوچٌیي. ؽًَذ هی کوتز ٍاحذّای هَجة هجوَع

 .ًذارًذ سًذگی تزای هکاًی  ّا خاًَادُ ٍ ؽَد هی عاخت تزای

 یکک  .تگٌجاًٌکذ  خکَد  عکاختواى  ًقؾِ اس تخؾی ػٌَاى تِ را پارکیٌگ ،عاسًذگاى کِ اًذ داؽتِ درخَاعت ؽْزّا ّا دِّ تزای

 تکزای  دیگزی ّای هکاى تایذ ؽْزّا: فزیٌذآ هی را یچالؾْای تغییز ىآ فقط. اعت ؽذُ عغت جاّایی حاالدر کِ حذاقل هؼیار

ِ ) کٌکذ  دلغکزد  راًٌکذگی  رااس عاکٌاى اٍ  ٍّلِ در کِ ّای تزًاهِ یا یا( اؽتزاکی اهکاًات هطلَب طَر تِ)کٌٌذ پیذا پارکیٌگ  تک

ِ  پارکیٌکگ  عکاخت  عیاعکت  تکاسًگزی . ّغتٌذ هغکي کزدى تز دعتزط قاتل تالػ در کِ هتزٍّا تزای اها( عیاتل هاًٌذ  ًقطک

 .اعت ؽزٍع تزای رٍؽٌی
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