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باز هم شرکت مترو برای باز شدن گره مشکالت مالی 
خط پرماجرای تهران-پرند پیشقدم شد. این بار قرار 
است که بخشی از منابع مالی الزم پیمانکار برای انجام 
عملیات پروژه متــروی تهران-پرند با واگذاری چند 
قطعه زمین  صورت گیرد؛ زمین هایــی که با مجوز 
اســتانداری و وزارت راه و شهرسازی، کاربری الزم را 
پیدا کرده اند و شرکت متروی تهران از این مسیر قصد 
دارد تا پیش از پایان یافتن سال، حمل ونقل ریلی را به 
اهالی شهر جدید واقع شده در جنوب شرق استان، 
هدیه بدهد. ناگفته نماند که شــرکت مترو به عنوان 
مجری، باید عملیات عمرانی را به دوش بکشــد اما 
با این حال همواره تالش بی وقفه ای برای باز شــدن 
گره مالی تاکنون داشته اســت؛ چراکه تکمیل خط 
اقماری تهران-پرند می توانــد روزانه حجم باالیی از 
تردد خودروهای شــخصی را کاهش دهد. بی تردید 
اینگونه تعداد تصادف هم کاهش می یابد و عده زیادی 
از خانواده ها دیگر دلنگران سرپرست خانواری که برای 
کسب درآمد هر روز به تهران سفر می کند، نخواهند 
بود.مدیرعامل شرکت متروی تهران در این رابطه به 
همشهری می گوید: »در تفاهمنامه ای که با شرکت 
عمران شهر جدید پرند امضا کرده بودیم، قرار بر این 
بود که آنها درصورت تمایل و امکان، خودشان اراضی 
مورد نظر را بفروشند و پول نقد به پروژه تزریق کنند. 
بر همین اساس زمین مورد نظر به 270قطعه حدودا 
250متری تفکیک شده است که مشخصات آنها در 
اختیار شرکت متروي تهران نیز قرار گرفت. همچنین 
در این تفاهمنامه به این موضوع هم اشاره شده بود که 
به موازات فروش زمین توســط شرکت عمران شهر 
جدید پرند، برای تامین منابع مالی پروژه می توانیم 
این قطعات را پس از ارزشگذاری به صورت مستقیم در 
اختیار پیمانکار پروژه قرار دهیم. در همین راستا طی 
جلساتی که برگزار شد راهکار های قانونی و حقوقی این 
موضوع بررسی شد و پیمانکار را نیز معرفی کرده ایم و 
ذی   حساب های شرکت متروي تهران و شرکت عمران 
شهر جدید پرند روی این موضوع کار کرده اند. سرانجام 
قرار بر این شد تا در هفته جاری تعدادی از این قطعات 
برای تامین منابع مالی پروژه به پیمانکار واگذار شود. 
این موضوع در تفاهمنامه نیز قید شده و برای تسریع 
در پیشبرد و تکمیل پروژه متروي تهران- شهر جدید 

پرند، در یک مسیر کامال قانونی و شفاف درحال انجام 
شدن است.« 

مسعود درستی درباره اینکه آیا ممکن است در بحث 
واگذاری باز هم شاهد بروز مشکالت و ایجاد وقفه هایی 
در تامین مالی پروژه باشیم نیز می گوید: »به هرحال 
این مسیر و راهکاری اســت که برای نخستین بار در 
حال طی آن هســتیم، اما روی کاغذ و بررسی های 
قانونی و حقوقی انجام شــده هیچ مشکل و چالشی 
برای انجام این کار وجود ندارد.« با وجود وقفه چند 
ماهه در تزریق منابع مالی، مدیرعامل شرک مترو ابراز 
امیدواری می کند که طبق وعده داده شده فاز نخست 
متروي پرند افتتاح شده و در سال جاری به بهره برداری 
برسد: »کارهای باقیمانده پروژه بیشتر شامل بخش 
تامین تجهیزات اســت که برخالف بخش ساخت و 
ساز، پیشــبرد آن به صورت غیرنقدی بسیار سخت 
است. واقعیت این است که اگر تامین مالی پروژه طبق 
زمانبندی انجام شده و بموقع صورت می گرفت، کارها 
خیلی راحت تر و سریع تر پیش می رفت. با وجود تأخیر 
پیش آمده امیدواریم طبــق قولی که به مردم خوب 
پرند با جمعیتی در حدود 450هزار نفر داده ایم، فاز 
نخست پروژه و یک خط از متروي تهران- شهر جدید 

پرند تا پایان سال1401 آماده شده و به بهره برداری 
برسد. در واقع 30کیلومتر از این مسیر که در سنوات 
گذشته ساخته شده است، با تکمیل و بهره برداری از 
20کیلومتر باقیمانده به بهره وری واقعی خود می رسد 
و زمانی که بتواند مسافران را از شهر پرند به تهران و 
برعکس جابه جا کند آن وقت راندمان و کیفیت اصلی 

خودش را پیدا می کند و جذاب می شود.

مسافرگیری آزمایشی در بهمن ماه 
سیدقوام الدین حسینی، مجری خط متروي تهران-

پرند نیز دربــاره تامین منابع مالی پــروژه از محل 
واگذاری زمین به شرکت پیمانکار توضیحات تکمیلی 
داده و به همشهری می گوید: »برای راه اندازی خط 
متــروی تهران-پرند همکاری الزم بین شــرکت 
متروي تهران و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید 
درجریان است و قرار شــده تا تامین مالی پروژه از 
طریق واگذاری اراضی صورت بگیرد. این تامین مالی 
اکنون در مرحله معرفــی زمین های قابل واگذاری 
قرار دارد. در همین راستا تعدادی قطعه زمین معرفی 
شده است که این زمین ها در حال کارشناسی برای 
ارزشــگذاری و تعیین قیمت قرار دارد. چهارشنبه 

)25خرداد( مجمع شرکت عمران شهرجدید پرند 
مجوز واگذاری این اراضی را به مدیرعامل شــرکت 
مذکور داد. دیروز )شــنبه28خرداد( هم شــرکت 
پیمانکار از این اراضی بازدید به عمل آورد و در ادامه 
پیمانکار از طرف شــرکت متروي تهران به شرکت 
عمران شهر جدید پرند معرفی شد. ان شاءاهلل طی 
روز های آینده قرار است با مجوزی که اخذ شده است، 
این قطعات به شرکت پیمانکار پروژه واگذار شود. با 
تامین 750میلیارد تومــان از منابع مالی مورد نیاز 
پروژه از طریق واگــذاری این قطعات، بخش زیادی 
از سفارشات پیش خواهد رفت. طی چند روز آینده 
کارهای باقیمانده نیز تکمیل می شود و از هفته آینده 
مسیر ریلی این خط از فرودگاه امام خمینی)ره( تا 
شــهر جدید پرند به صورت یکپارچه خواهد شد. با 
تامین مالی که امیدواریم صورت بگیرد، طی روزهای 
آینده خون تازه ای در رگ های ایــن پروژه دمیده 
خواهد شد و ان شــاءاهلل در مدت زمان باقی مانده و 
طی چند هفته آینده قرارداد های تجهیزاتی پروژه 
نیز بسته می شود تا بتوانیم در بهمن ماه و دهه مبارک 
فجر به صورت آزمایشی و موقت مسافرگیری را در 

یک خط انجام دهیم.«

راه حل تازه برای گره گشایی از خط پرند
شهرداری تهران مسافرگیری آزمایشی از حمل ونقل ریلی تهران-پرند در دهه فجر را در دستور کار قرار داد

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران از جمع آوری 
7درصد پل های عابر برقی خبر می دهد

فعال شدن پل های مکانیزه تا پایان تیرماه 
نخستین پل عابرپیاده مکانیزه تهران، 
فروردین سال83 در میدان هفت تیر 
به بهره برداری رسید. کم کم این کار 
تسری یافت و پل های نقاط پرتردد 
و تقاطعی شــهر مکانیزه شدند تا به 
امروز که پایتخت 120دستگاه پل عابر   برقی )مکانیزه( 
دارد؛ پل هایی که با هدف تسهیل عبور و مرور شهروندان 
به ویژه ســالمندان و توان یابان و... ایجاد شــدند اما 
تعداد  زیادی از آنها به دلیل مشــکالت فنی و ایمنی از 
چرخه خدمت رسانی بازماندند. همین مسئله موجبات 
نارضایتی مردم را در پی داشته و طی ماه های اخیر تعداد 
قابل توجهی پیام شهروندی در سامانه137 از این نظر 
به ثبت رسیده اســت. در این راستا، مقرر شد سازمان 
زیباسازی، به عنوان مسئول پل های عابرپیاده مکانیزه 
تا پایان خرداد تمام پل های مکانیزه را فعال کند اما رضا 
صیادی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در 
گفت وگو با همشهری عنوان می کند که این کار با تأخیر 
و در تیرماه به اتمام می رسد و در نهایت 7درصد پل ها نیز 

جمع آوری می شوند. ادامه این مصاحبه را بخوانید.

چه تعداد از پل های عابرپیاده مکانیزه خاموش 
هستند؟

آن چه مــا اوایل امســال تحویل گرفتیــم 501یونیت بود 
که براســاس برآوردها 53درصد پل ها فعــال و 47درصد 
خاموش بودند. در راستای ساماندهی این پل ها، عالوه بر رفع 

مشکالت فنی، ایمن سازی آنها هم در دستور قرار گرفت.

چرا عملیات فعال  کــردن پل های خاموش 
اینقدر طوالنی شده است؟

تکلیف پل های کاماًل خاموش و غیرفعال مشخص بود و باید 
از طریق تأمین قطعات و تجهیزات مشکالت فنی شان رفع 
می شــد اما موضوع به پل های فعال برمی گردد. 43درصد 
پل های روشــن ناایمن بودند و عماًل بــرای رفع عیوب باید 
خاموش می شــدند؛ بنابرایــن عملیات ســاماندهی روی 

90درصد پل ها شروع و به همین دلیل زمان بر شده است.

اواســط اردیبهشــت اعالم کردید حدود 
64درصد از پل های مکانیزه فعال شــده اند. با گذشت 

حدود یک ماه آیا این درصد سیر صعودی داشته است؟
کار با سرعت خوبی شروع شد و 36درصد از پل ها باقی مانده 
بودند تا عملیات به اتمام برسد اما به لحاظ تأمین قطعات و 
تجهیزات با مشکالتی مواجه شدیم و کارها به کندی پیش 
رفت. به هر حال هدف ما خدمت به مردم اســت و از این رو 

تالش می کنیم تا در اسرع  وقت این کار به پایان برسد.

اکنون چند درصد پل ها فعال هستند؟
به صراحــت می گویم که قطعاً 73درصــد پل های مکانیزه 
پس از رفع مشکالت فنی و ایمنی در تهران فعال شده اند اما 
شهروندان بابت 27درصد باقی مانده ناراضی هستند و حق 
هم دارند و به عنوان متولی این کار عذرخواهی می کنم. نکته 
قابل تامل این است که باید پذیرفت ما وارثان یک بی توجهی 
و بی تدبیری چندین ساله در حوزه نگهداشت، تأمین قطعات، 
سرقت تجهیزات و... هستیم و نتیجه چنین عملکردی منجر 

به وضعیت نابه سامان پل های مکانیزه شده است.

چه زمانی شاهد فعال شــدن تمام پل های 
مکانیزه خواهیم بود؟

اگر با مشــکل تأمین قطعــات و تجهیــزات مواجه نبودیم 
حتماً تا پایان خــرداد این کار عملی می شــد اما در برخی 
از موارد مشــکالتی پیش می آید که اجتناب ناپذیر اســت. 
به هرحال پیگیر کارها هستیم و قطعات و تجهیزات از طریق 
شرکت های داخلی تأمین شــده اند و قول می دهم تا پایان 
تیرماه شهروندان شاهد فعال شدن 93پل  مکانیزه پایتخت 

خواهند بود.

وضعیت 7درصد دیگر چه خواهد بود؟
93درصد دربرگیرنده تمام پل های مکانیزه پایتخت است و 
7درصد باقی مانده به لحاظ کارشناسی، دیگر کارایی ندارند 

و قرار است جمع آوری یا تبدیل به رمپ شوند.

جعفر بندی شربیانی
عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران

 ۲۰ تا ۳۰ درصد عملیات پوشاندن کانال 
روبــاز عباس آباد انجام شــده اســت، اما 
پــروژه به دلیل یــک تفاهمنامــه متوقف 
شــده اســت. مــا از آب منطقــه ای و 
فرمانــداری، ادامــه ایــن رونــد را پیگیری 
کرده ایم و نامه نگاری ها درخصوص کانال 

عباس آباد صورت گرفته است. 

نقل قول خبر

عدد خبر

گپ

شهرداری منطقه7 برای افزایش ایمنی 
و کاهش تصادفات خطرناک در مسیر 
شــمال به جنــوب بزرگــراه شــهید صیاد 
شــیرازی اقــدام بــه نصــب ۱۵۰شــاخه 
گاردریــل بــه متــراژ ۶۰۰متــر طــول کــرد. 
یکی از مهم تریــن و رایج ترین روش های 
افزایش ایمنی در راه های اصلی و جاده ای 
کــه مانــع خــروج وســایل نقلیــه از جاده 
و یــا ســقوط از پرتــگاه می شــود، نصــب 
حفاظ هــاي فلــزی کناره هــا و میانه های 

جاده ها )گاردریل( است.

150
گاردریل

ابوالفضل فالح، معاون مالی و اقتصادی 
شــهرداری تهــران گفــت:  »شــرکت 
سرمایه گذاری شهر با برگزاری دو مناقصه 
عمومی نسبت به خرید ۲۰۰۰عدد چرخ 
مــورد نیــاز متــرو اقــدام کــرد کــه به طــور 
میانگیــن ۳۵درصــد کاهــش قیمت به 
نسبت خریدهای قبلی و به عبارتی دیگر 
به طور مستقیم ۲7میلیارد تومان کاهش 
قیمت ایجاد شد و برهمین اساس برنده 

مناقصه تعیین شده است.« 

2000
چرخ

2کالنتری جدید برای مرکز تهران
شهردار منطقه11 تهران در نشست بررسی موضوع امنیت 
اجتماعی در دارالوالیه شهر تهران اعالم کرد: به جد، پیگیر 
موضوع ارتقای امنیت اجتماعی و ســاخت کالنتری جدید 
هستیم. به گزارش همشهری، نشســت بررسی موضوعات 
و معضــالت امنیــت اجتماعــی در منطقه11 بــا حضور 
محمدآخوندی، رئیس کمیســیون برنامه و بودجه شورای 
اسالمی شهرتهران، سیدمحمد موسوی، شهردار منطقه11، 
سرهنگ حسین مافی، سرکالنتر هشتم تهران، محمودی، 
فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج سلمان فارسی، مدیران 
شهری منطقه11 و رؤسای کالنتری های منطقه برگزار شد.

شهردار منطقه11  در این نشست ضمن اشاره به ویژگی های 
خاص و حساسیت های ویژه منطقه11 عنوان داشت: مسئله 
ارتقای امنیت شهروندان در منطقه11 از دغدغه های اصلی و 

دارای اهمیت فوق العاده است.
سیدمحمد موســوی ضمن اشــاره به جمعیت 308نفری 
ثابت و 2میلیون نفری شناور، جاذبه سفر به منطقه به دلیل 
فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأکید کرد: برای 
ارتقای امنیت ضمن همکاری نزدیک بســیج و ناجا در فاز 
اول به دنبال ایجاد 2کالنتری جدید در منطقه هســتیم و 
پیگیری های اولیه جهت تامین زمین و زیرســاخت انجام 

شده است.
 شــهردار منطقه11 تهران خاطرنشان کرد؛ افزایش حضور 
اتباع بیگانه در منطقه، ســگ گردانی و معضالت اجتماعی 
در برخی بوســتان ها ازجمله موارد مورد اشاره و مطالبات 
شهروندان است که با پیگیری،  همکاری و حمایت نهاد های 

دیگر مرتفع خواهد شد.

بودجه های متروی تهران-پرند

210میلیارد تومان 
 تامین مالی از سوی دولت 

)از ردیف بودجه های عمرانی( 

750میلیارد تومان 
از سوی شرکت مادرتخصصی 

شهرهای جدید

2250میلیارد تومان
 کل بودجه مورد نیاز برای تکمیل 

این خط است.

1300میلیارد تومان 
منابع مالی مورد نیاز برای احداث 

پایانه و تعمیرگاه در انتهای خط است.

استفاده از فضای مجازی باید فرهنگ سازی شود

افتتاح 2دسترسی جدید در خط6 مترو

همایش »سالمت و زندگی« با موضوع فضای مجازی 
و خانواده در سالن ایوان شمس برگزار شد و مدیرکل 
اداره سالمت شــهرداری تهران گفت که باید برای 
اســتفاده از فضای مجازی فرهنگ سازی انجام داد 
و مردم و مخاطبــان را از وجه مثبــت و منفی این 
فضا مطلع کرد. به گزارش همشــهری، ارتقای سواد 
سالمت به  منظور بهبود سبک زندگی و توانمندسازی 
شــهروندان، از اولویت های مهم اداره کل ســالمت 
اســت. حمید صاحب در این همایش با اشاره به این 
موارد گریزی به هویت در فضای مجازی زد و گفت: 
»فضای مجازی را نمی تــوان نادیده گرفت، این یک 
واقعیت اســت که باید بپذیریم. حــدود یک دهه از 
ورود فضای مجازی و اپلیکیشن ها به زندگی مردم در 

جهان می گذرد و به نوعی بخش جدایی ناپذیر زندگی 
شده اســت؛ بنابراین فرهنگ ســازی در این حوزه 
ضرورت دارد؛ چرا که برنامه هایی در فضاهای مجازی 
وجود دارد که برای کودک، نوجوانان، بزرگساالن و 
سالمندان مفید است. موضوعاتی که حال مخاطبان 
را به سمت بهترشدن می برد و می توان با برنامه ریزی 
متناسب از دستاوردهای مثبت آن بهره  برد و از ابعاد 
منفی آن در امان ماند.« در ادامه همایش قدرت اهلل 
حرآبادی، مشاور امور اجتماعی درخصوص مدیریت 
فضای مجازی، مهندس حسین عنبرستانی کارشناس 
فضای مجازی درباره پیشگیری از فضای مجازی و رضا 
ناظری، روانشناس پیرامون اثرات فضای مجازی در 

خانواده آموزش های الزم را به مدعوین ارائه دادند.

با پیگیری های صورت گرفته و در راستای تسهیل 
دسترسی شهروندان پایتخت به ایستگاه های مترو، 
ظرف تیرماه سال جاری 2 امکان جدید حمل ونقلی 
در خط6 مترو در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. 
به گزارش همشهری، علی مزینانی، مجری خط 
6متروی تهران با اعالم این خبر گفت: »به دنبال 
افتتاح ورودی شرقی ایســتگاه شهید رضایی که 
مهرماه سال گذشته انجام شد، تالش های زیادی 
در چند مــاه اخیر صورت پذیرفت تا دسترســی 
مســافران از خیابان شهدای 17شــهریور به این 
ایستگاه تامین شود و خوشــبختانه این موضوع 
مراحل پایانی خود را سپری می کند تا در تیرماه 
به بهره برداری برسد. ایجاد دسترسی جدید برای 
ایستگاه شــهیدرضایی ضمن تسهیل رفت وآمد 

مردم، ضریب ایمنی اســتفاده از این ایســتگاه را 
نیز افزایش می دهد.« مجری خط 6مترو در ادامه 
به افتتاح قریب الوقوع ورودی دوم ایستگاه شهید 
اشرفی اصفهانی اشاره کرده و می گوید: »ورودی 
نخست ایستگاه مذکور، اسفند ماه سال1399 در 
اختیار شهروندان قرار گرفت و در کمتر از 2سال، 
ورودی دوم که در ضلع شمال خیابان پیامبر)ص( 
قرار دارد، به زودی به روی مردم گشوده خواهد شد. 
این ورودی دارای آسانسور و 4رشته پله برقی بوده 
و چهارمین ورودی جدید ایستگاه های خط6 است 
که در دوره کنونی مدیریت شهری به بهره برداری 
می رســد. هزینه ســاخت و تجهیز ورودی دوم 
ایستگاه شهید اشرفی اصفهانی، مبلغی در حدود 

55میلیارد تومان بوده است.«

قدرت هللا محمدی
مدیرعامل سازمان  آتش نشانی

اعالم اسامی ساختمان های ناایمن خیلی 
دردی را دوا نمی کند و ما باید در این زمینه 
کار انجام دهیم و هم اکنون نیز داریم انجام 
می دهیــم. اگــر مالــکان ســاختمان های 
ناایمــن بناهــای خــود را ایمن ســازی نکنند 
بنا بر دســتور قضایی آنها را پلمب خواهیم 
کرد. البته ایمن سازی ساختمان ها زمان بر 
است و ایمن ســازی ۵ الی ۶ ساختمان آغاز 

شده است و کار ادامه دارد.


