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درحالی که اهالی شهر جدید پرند در 

گزارش
انتظار سوت رســیدن قطار مترو 
هســتند، خبرهــای ضد ونقیضی 
درباره منابع مالی تکمیل پروژه  متروی تهران- پرند 
به گوش می رسد؛ پروژه ای که سال ها نیمه کاره رها 
شــده بود و با همت و رایزنی های فــراوان از طریق 
وزارت کشور، اســتانداری دولت سیزدهم، شرکت 

متروی تهران و پیمانکار سازنده جانی تازه گرفت.
به گزارش همشــهری، قضیه از این قرار اســت که 
احداث خط متروی تهــران- پرند که در دولت های 
پیشین برعهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده 
بود، بعد از آن برای اجرا در اختیار شــرکت متروي 
تهران و حومه گذاشته شد. البته با این پیش شرط 
که اعتبارات مالی الزم در اختیار شرکت مترو قرار 
گیرد. بعدها اما مشــکالت مالی ســر باز کردند تا 
اینکه سال گذشته پیشــنهاد تغییر کاربری زمینی 
با وســعت ۲۵هکتار به  شــکل تهاتری برای تامین 
پول مورد نیاز پیمانکار روی میز مسئوالن مرتبط با 
موضوع قرار گرفت. سرانجام هم استانداری با چنین 
پیشنهادی موافقت کرد ولی اکنون خبرهایی مبنی بر 
عدم تعیین تکلیف نهایی زمین های قطعه بندی شده 

در میان است. 
در این ارتباط علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت 
مادر عمران شهرهای جدید ایران می گوید: »اینکه 
می گویند منابع مالی از طریق واگذاری زمین ها هنوز 
با مشکل روبه روست، صحت ندارد. نکته اینجاست 
که برای تامین اعتبارات 7۵0میلیارد تومان مشخص 
شده و زمین ها طبق صورت وضعیت کار، قطعه قطعه 

واگذار می شود.«
او می افزاید: »برای تامین این هزینه ها ۲۲0 قطعه 
زمین در پرند شناســایی و قیمت های آن توســط 
کارشناسان دادگستری تعیین شــد اما متأسفانه 
کارشناسان مالی از سوی پیمانکاران این قیمت را 
قبول نکردند که طبق برنامه ریزی های انجام شده 
قرار شد این اتفاق مجددا توسط کارشناسان بررسی 
و تعیین شود. قول می دهیم در نیمه مهرماه به انجام 
رسیده و اطالع رسانی شود.« به گفته جعفری قیمت 
۵4قطعه اراضی مولد برای تکمیل پروژه متروي شهر 

جدید پرند نهایی شده است.

از اواخر سال 1400تا اواخر شهریور 1401
سیدمســعود بزرگ زاده، سرپرست پیشین شرکت 
عمران پرند )روز 17شهریور آرش صیادی جایگزین 

وی شــد( نیز می گوید که کارها همگی انجام شده 
است؛ »روندهای اداری طی و قسمتی از کار قطعی 
شده است.« او در پاسخ به این سؤال که چند قطعه 
زمین قرار اســت واگذار شــود؟ اظهار بی اطالعی 
می کند و می گوید: »آنچه می دانم اینکه منابعی که 
مدنظر بوده صورت گرفته و به نظرم مشــکل پروژه 

درخصوص تعهد شرکت عمران رفع شده است.«
او تأکید می کند که طرف حساب شرکت عمران پرند، 
متروی تهران اســت و اکنون مشکل خاصی وجود 
ندارد و همه کارها طبق روال پیش می رود و پروژه از 

نظر پیشرفت سکته ای ندارد.
 این مــوارد در حالی مطرح می شــود که اطالعات 
کسب شده توسط خبرنگار همشهری نشان می دهد 
باید پیش از پایان ســال 1400شرکت عمران شهر 
جدید پرند برای تامین بخشی از منابع مالی پروژه، 
حدود ۲۵هکتــار زمین با کاربــری تغییر یافته در 
اختیار پیمانکاران مربوطه قرار مــی داد تا از محل 
فروش آن، فرایند ثبت سفارش، خرید، حمل و نهایتاً 
نصب تجهیزات الزم تا حداکثر شــهریورماه امسال 
صورت پذیرد اما با وجود تأکیدات موکد وزیر کشور، 

وزیر راه و شهرسازی و همچنین استاندار تهران، عماًل 
تا به امروز چنین چیزی محقق نشده اســت. ظاهراً 
کارشناسی اشتباه قیمت زمین های قابل واگذاری 
از یکســو و فرایند زمانبــر و کاغذبازی های اداری 
این واگذاری از ســوی دیگر، گرهی در روند تحویل 
اراضی مورد نظر انداخته  اســت که زمانبندی اتمام 
پروژه را تحت تأثیر قرار می دهد. در حقیقت کاری 
که می بایست مقدمات آن از سال گذشته پیگیری 
می شد، تازه این اواخر مدنظر قرار گرفته و این یعنی 
توالی پیش نیازهای تکمیل طــرح از ابتدا چندان 

جدی گرفته نشده بود.

روزهای سرنوشت ساز
به هر ترتیب پروژه تکمیل خط متروي تهران-پرند 
که در واقع محدوده 19کیلومتری بین فرودگاه امام 
خمینی)ره( تا شهر جدید پرند را شامل می شود )چرا 
که امتداد خط یک مترو تا فرودگاه امام خمینی)ره( 
ایجاد شده و مسافرگیری در این قطعه جاری است( 
روزهای حســاس و سرنوشت ســازی  را پشت سر 
می گذارد.پس از انجام موفقیت آمیز تست سرد این 
خط که تیرماه سال جاری صورت گرفت، مسئوالن 
و دســت اندرکاران امر با قاطعیت از راه اندازی کل 
خط متروي تهران- پرند تا قبل از پایان سال 1401 

دادند. خبر 

پرند در انتظار مترو؛ مترو در انتظار پول
خط متروي تهران- پرند تنها با رسیدن بموقع منابع مالی الزم تا پایان سال تکمیل می شود

پای 4هزار میلیارد تومان سرمایه 
در میان است

درحالی که خط متــروي تهران-پرند در 
بخش حدفاصل فرودگاه امام خمینی)ره( 
تا شهر جدید پرند تست سرد خود را اخیراً 
پشت سر گذاشته است، امروز برای تأدیه 
کل اراضی قابل واگذاری جهت تکمیل پــروژه، حرف از تأیید 
صورت وضعیت های مالی پیمانکار به میان آمده اســت. البته 
کســانی که در طرح های عمرانی تجربه ای داشته و اصطالحاً 
دستی بر آتش آن دارند، خوب می دانند وقتی پروژه ای به مرحله 
تست سرد می رسد، یعنی عماًل درصدهای پایانی کار فرارسیده 
و در چنین وضعیتی، قطعاً صورت وضعیت مالی کارهای انجام 
شده در مرحله ای است که می توان حداقل 90درصد هزینه ها 
را مورد تأیید قرار داد و نسبت به تامین منابع مالی متناظر با آن 
اقدام کرد. این در حالی است که قول افتتاح پروژه تا پیش از پایان 
سال جاری، توسط کسانی که خود در فرایند واگذاری اراضی پرند 

نقش دارند، بارها و بارها اعالم شده است.
آنچه امروز قطعی به نظر می رســد از شروع مهرماه، هر یک روز 
تأخیر در تامیــن منابع مالی پروژه خط متــروي تهران-پرند، 
احتمال بهره برداری از آن در موعد مقرر را معادل چند روز کاهش 
می دهد. به عبارت دیگر این دســت و آن دست کردن متولیان 
تامین هزینه های طرح حداکثر به مدت یک ماه دیگر، عمالً امکان 
استفاده نیم میلیون نفر جمعیت ساکن شهر پرند از پروژه ای که 
بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته و ایستگاه آن در مرحله 
نازک کاری است را سلب می کند. این در حالی است که ارزش 
پروژه مذکور )در بخش حدفاصــل فرودگاه امام خمینی )ره( تا 
شهر پرند( به ارزش امروز، مبلغی فراتر از 4هزار میلیارد تومان 
است و اینکه به خاطر ناتوانی در تامین 700 تا  800میلیارد تومان 
نتوان از ســرمایه گذاری هنگفت صورت گرفته تا به این لحظه 

استفاده برد، فرصت سوزی عجیبی به حساب می آید.

اهمیت متروي شهرهای اقماری پایتخت
به هر حال اگر قرار باشد پروژه ای با وضعیت خط متروي تهران-

پرند با این درصد پیشــرفت و با این عزم عمومی مدیران ارشد 
مملکت نتواند در پایان مســیر خود با قدرت پیش برود، قطعاً 
بهره برداری از خطوط متروي سایر شهرهای اقماری پایتخت 
که یا شروع نشده یا پیشرفت عملیات اجرایی به مراتب کمتری 
دارند، بیشتر شــبیه یک آرزو خواهد بود. در واقع وزارت راه و 
شهرسازی و سایر مســئوالن ذیربط، به عنوان متولیان اصلی و 
کارفرمای طرح های اینچنینی باید با یک ارزیابی دقیق، اولویت 
ســاخت و بهره برداری از خطوط متروي شــهرهای اقماری را 
در برنامه های کاری خود مشــخص کنند. آنچــه امروز در این 
زمینه شاهد بوده ایم، حکایت از در اولویت قرار نگرفتن تکمیل 
پروژه متروي شهرهای اقماری تهران داشته و بالتکلیفی مردم 
چشم انتظار شهرهای اینچنینی با روند فعلی تامین منابع مالی 

الزم، همچنان ادامه خواهد یافت.

سیدمحمدناظمرضوی
شهردارمنطقه۲۰

تمهیــداتالزمبــرایبرگــزاریمراســم
راهپیماییجاماندگاناربعینحســینی
بــهعنــواننمــادهمبســتگیدرایــن
منطقــهانجــامشــدهاســتوامســال
سرویسرسانیخطیکمتروبهصورت
فوقالعادهبافاصلــهزمانی۴تا۵دقیقه
وسرویسرسانیرایگانتاکسیهایون
ازمیدانحرمحضرتعبدالعظیم)ع(به
سمتمترویشهرریانجاممیشود.

سردارحسینرحیمی
فرماندهیانتظامیتهرانبزرگ

بــرایراهپیمایــیجامانــدگاناربعیــن
حســینی۵قرارگاهفعالخواهندشدکه
درمسیرحضوردارند.عواملانتظامی
ازجمله۵هزارپلیسزنبااینقرارگاهها
ازمیــدان کــرد. همــکاریخواهنــد
امامحســین)ع(،خیابــان17شــهریور،
میدانوخیابانشوش،خیابانفدائیان
اســامتاحــرمحضــرتعبدالعظیم)ع(

محلاستقراراین۵قرارگاهاست.

نقل قول خبر

عدد خبر

حامد فوقانی؛ روزنامه نگاریادداشت

معــاونبرنامهریــزی،توســعهســرمایه
انســانیوامــورشــورایشــهرداری
تهــرانازبررســیاحــکامپیشــنهادی
۵کمیتهتخصصــی»ایمنــیومدیریت
بحــران«،»شهرســازیومعمــاری«،
»سرمایهانسانی«،»فنیوعمرانی«،
»حملونقــلوترافیــک«درراســتای
تدویــنبرنامه۴ســالهشــهرداریتهران
خبــرداد.لطــفهللافروزنــدهگفــتکه
احــکامبایــدمنطبقبــاالزاماتباشــدو

برنامههمبانگاهتحولیتنظیمشود.

5
کمیته

علــیقاســمیجهان،ســخنگویکمیته
شــهرداری اربعیــن ســتاد ســامت
تهــرانازخدمترســانی۴درمانــگاه
شــبانهروزیشــهرداریتهــرانخبــرداد
وگفــت:»6درمانــگاهشــهرداریتهران
درمناطــق1۹،1۵،1۴،1۳،1۲و۲۰کــه
درمســیرهایپیــادهرویاربعیــنقــرار
دارند،جهتارائهخدمتبهجاماندگان
آمادهبــاشخواهنــدبــود.همچنیــن
۳تا۵آمبوالنــسویــکموتورالنــسدر
مسیرپیادهرویجانماییشدهاست.«

6
درمانگاه

۱۰۰دستگاه آسانسور مترو در انتظار تأیید استاندارد
به دلیل تفاوت ارتفاع و کارکرد آسانسور های ساختمانی و مترو اختالف هایی درباره استاندارد های 
صنعتی و ایمنی آن به وجود آمده بود که خبر رســید آسانسور های مترو در حال دریافت تأییدیه 
از اداره استاندارد استان تهران هستند و پس از آن راه اندازی خواهند شد. به گزارش همشهری، 
پس از بازدید ناظران بازرسی اداره استاندارد اســتان تهران از آسانسور ایستگاه اقدسیه و رفع 
ایرادات مورد نظر، تأییدیه آسانسور این ایستگاه در ســامانه مربوطه ثبت و راه اندازی آن آغاز 
شد. بازدیدهای میدانی از آسانسورهای سایر ایستگاه های بهره برداری شده قبلی نیز به نوبت در 
دستور کار نمایندگان اداره استاندارد قرار دارد و به نظر می رسد ایستگاه های استاد معین، آزادگان، 
حبیب ا...، بزرگراه شهید صیاد شیرازی و نمایشگاه شهر آفتاب به زودی تعیین تکلیف شوند. با وجود 
1۸0دستگاه آسانسور فعال در خطوط یك، ۲ و ۵ شبکه مترو تهران که همگی در حال سرویس دهی 
هستند، حدود 100دستگاه آسانسور در خطوط ۳، 4، ۶ و ۷ به دلیل عدم صدور تأییدیه اداره استاندارد 
که معیارهای خاص خود را برای بهره برداری از آسانســورها دارد، بالاستفاده مانده و تالش برای 
رسیدن به نقطه نظر مشترک کارشناسان اداره استاندارد و شرکت مترو تهران با برگزاری جلسات 
هفتگی ادامه دارد. هر آسانسور به قیمت امروز حداقل یك میلیارد و 400 میلیون تومان هزینه خرید، 

نصب و راه اندازی برای شرکت مترو در بردارد.

مکث


