
دسترس��ی به حمل و نق��ل ایم��ن و راحت و ک��م هزینه ح��ق طبیعی هر 
شهروندی محسوب می شود همین مس��اله یکی از کیفیت های زندگی در 
مناطق ش��هری را مش��خص می کند . همچنین امروزه مسئله حمل و نقل 
عمومی  از عمده ترین مسائل کالن شهرها محسوب می شود ، بروز مشکل 
در این سیستم می تواند مسائلی از قبیل اتالف وقت و انرژی ، افزایش هزینه 
های زندگی شهری و افزایش آلودگی محیط زیس��ت در زندگی شهری به 
وجود اورد. در این میان توسعه مترو تحوالت زیادی را در زندگی شهروندان 
س��اکن در کالن ش��هرها به وجود خواهد آورد و س��بب کاهش اتالف وقت 
و مص��رف انرژی ، افزایش س��المت جس��می و روانی ، کاهش م��رگ و میر 
انس��انها و صدمات ناش��ی از تصادفات رانندگی و کاهش استهالک وسایط 
نقلیه شخصی خواهد شد. مترو به عنوان یکی از سیستمهای پویا در زمینه 
رسیدن به توسعه پایدار در کالن شهرها می باشد. براساس آمار و اطالعات 

سفر با مترو باعث صرفه جویی ساالنه ۳۵۰میلیارد تومان در مصرف سوخت 
می شود که البته در کنار آن آلودگی هوا و خس��ارات ناشی از آن نیز کاهش 

می یابد.
با توجه به اهمیت موضوع مترو ، در کرج از س��ال 8۰ مدیریت شهری بفکر 
تاس��یس مترو افتاد و مطالعاتی را در این زمینه ش��روع کرد . در آن زمان با 
کمک مش��اورین 1۰۰ کیلومتر مترو برای ش��هر کرج دیده ش��د که نوید 
روزهای آرمانی را برای حمل و نقل کرج می داد . اما با گذش��ت کمتر از یک 
دهه از تاس��یس و ش��روع بکار مترو در کرج و در اواخر دهه 8۰ مشکالتی بر 
این پروژه مرتبط شد که باعث تعطیلی و نیمه کاره رها شدن آن شود . بعد از 
شروع بکار دوره پنجم ش��ورا و با آینده نگری که بوجود آمد با برطرف کردن 
مش��کالت موجود بین پیمانکار و ش��هرداری پروژه مجددا راه اندازی شد و 
در دو سال اخیر و به رغم مش��کالت مالی فراوان ۵ درصد پیشرفت فیزیکی 

حاصل شده است که خود دستاوردی مهم محسوب می شود . 
به رغم پیش��رفتهای حاصل ش��ده هنوز هم مترو موافقان و مخالفانی دارد 

که هر بار بحثی درباره مترو پیش می آید فض��ای عمومی را تحت تاثیر قرار 
می دهد . مخالفان آن را با توجه به مش��کالت مالی موجود در ش��هرداری و 
هزینه هایی که مترو به ش��هر تحمیل می کند آن را مق��رون به صرفه نمی 
دانند و خواستار جایگزینی آن با پروژه هایی مثل اتوبوس هستند در حالی 
که موافقان بر لزوم نگاه بر آینده و هزینه هزار میلیاردی که تاکنون مترو برای 
کرج داشته است تاکید کرده و معتقدند نمی شود این پروژه را نیمه کاره رها 

کرد . 
آنچه که می بایس��ت مورد توجه قرار گیرد آن است که تاسیس مترو نه یک 
خواست بلکه الزامی اس��ت همه کالنش��هرها ناچارا باید به آن تن درهند . 
مطابق برخ��ی پیش بینی ها تا س��ال 14۰4 ش��هر کرج ب��االی 4 میلیون 
جمعیت خواهد داشت و اگر مدیریت شهری به این امر بی توجهه باشد آنگاه 
ما شاهد آلودگی هر چه بیشتر هوای شهر در اثر مصرف سوخت خودروها و 
ترافیک سنگین داخل ش��هری خواهیم بود که قطعا اصالح آن هزینه های 
فراوان خواهد ب��رد . همچنین درباره بحث تامین مال��ی این پروژه که محل 
اختالف منتقدین اس��ت این را باید مورد توجه قرار داد که کش��ور به لحاظ 
اقتصادی با توجه به تحریم ها در شرایط خوبی نیست و در چنین وضعیتی 
نباید انتظار سرمایه گذار خارجی یا داخلی را داشت و می بایست دیدی واقع 

بیانه نسبت به ادامه وضعیت مترو داشت . 

شهردار کرج تاکید کرد:

۲۵۰ میلیارد تومان 
اوراق مشارکت صرفاً برای تهیه و 
تأمین تجهیزات مترو هزینه می شود

گفتگو با بهزاد خسروزاده، دبیر شورای شهر مشکین دشت؛

ضرورت تحقق 
مدیریت یکپارچه شهری

گفتگو با سعیدی باشسیز عضو شورای شهر فردیس؛

انتزاع از کرج دغدغه بزرگ 
مدیریت شهری فردیس

گفتگو با کریم اسدی رئیس شورای اسالمی روستای فرخ آباد و زیبادشت؛

امنیت مهم ترین دغدغه فرخ آباد و زیبادشت 

گفتگو با معصومه رضایی، رئیس شورای بخش مشکین دشت فردیس؛

باغ های فرخ آباد و مشکین دشت 
در حال نابودی است 
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هفته نامه

عبدا... ساالری اسکر، سردبیر هفته نامه »پدیده شرق«

استاندار البرز:

توسعه زیرساخت های گردشگری ،رونق 
تولید و اشتغال  در دستور کار است 

رئیس شورای اسالمی شهر کرج؛ 

در خصوص پروژه  مترو  باید آینده نگر باشیم

توسعه حمل و نقل ریلی، راه حل  معضل  ترافیک و آلودگی هوا

در گفتگو با علی اصغر صلواتی،  رئیس سازمان  حمل و نقل ریلی شهرداری کرج

پاسخ به تمام ابهامات متروی کرج
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استانداری البرز

هفته نامه 
سیاسـی
فرهنگـی
اجتماعـی

به گزارش پدیده شرق، حس��ین رحمانیان 
در نشس��تی با رابطان خب��ری معاونت ها و 
مدیران کل استانداری که در سالن شهدای 
البرز برگزار ش��د، با تش��ریح اهمیت اطالع 
رس��انی در دنیای امروز و نقش رس��انه ها در 
آگاهی بخشی به جامعه، افزود: بر این اساس 
باید با فعالیت های س��ازمان یافته در حوزه 
اطالع رس��انی از کوران اخبار در رس��انه ها، 

عقب نمانیم و در این راس��تا نس��بت به نشر 
اخبار موثق برای تنویر اف��کار عمومی اقدام 
کنیم. وی ادامه داد: اکنون با اقدامات علمی 
و پژوهش��ی در عرصه های تصمیم سازی و 
تصمیم گیری استان، البرز روی ریل توسعه، 
عم��ران و آبادانی قرار گرفته  و با س��رعت در 

حال پیشرفت است.
رحمانیان گفت: البرز در حوزه های مختلف 
عم��ران، سیاس��ی، اجتماع��ی، فرهنگی، 
ورزشی و... حرف های بس��یاری برای گفتن 
دارد و در بس��یاری از موارد حائ��ز رتبه های 
برتر کش��ور اس��ت از این رو باید مردم از این 
دس��تاوردها آگاه ش��وند تا امید و نش��اط در 

جامعه تسری یابد.
وی افزود: اکنون دش��منان نظ��ام با هجمه 
ه��ای رس��انه ای و تبلیغاتی درص��دد ایجاد 
اختالل در امور کش��ور هس��تند بنابراین در 
چنین شرایطی باید با نشر اطالعات درست 

بر چنین توطئه هایی فائق آییم.
مدیرکل رواب��ط عمومی و ام��ور بین الملل 
اس��تانداری البرز اضافه کرد: رابطان خبری 
معاونت ه��ا و ادارات کل اس��تانداری با ارائه 
اخبار حوزه خ��ود و آمارهای مقایس��ه ای از 
اقدامات و برنامه ه��ای مربوطه می توانند در 
جهت پویایی بیش��تر س��ازمان و تنویر افکار 

عمومی نسبت به عملکردها اقدام کنند.
وی گفت: به طور قطع دوره های آموزش��ی 
برای رابطان خبری برگزار خواهد شد تا این 

امر را به صورت حرفه ای دنبال کنند.
رحمانیان با اش��اره ب��ه تاکیدات اس��تاندار 
الب��رز مبنی ب��ر ض��رورت اطالع رس��انی از 
دستاوردهای نظام و دولت در استان، افزود: 
نبای��د اقدام��ات و دس��تاوردهای نظ��ام در 
سطوح مختلف مورد غفلت خبری قرار گیرد 
چراکه تبعات س��و این امر موجب ناامیدی و 

یاس در جامعه خواهد شد.
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شگری ،رونق تولید توسعه زیرساخت های گرد
و اشتغال در دستور کار است 

به گزارش پدیده شرق، شهبازی در سفر یک روزه به طالقان 
در راس جمعی از مس��ئوالن و مدیران البرز با حضور در گلزار 
ش��هدا و ادای احترام به مقام شامخ ش��هدا به بازدید از نقاط 
مختلف طالقان پرداخت. اس��تاندار البرز از روند پیش��رفت 
پروژه راه هش��تگرد_طالقان و نقاطی که در بارش های اخیر 
با رانش زمین مواجه شده بود، بازدید کرد.شهبازی با حضور 
در روستای منگوالن بخش باال طالقان در جمع مردم گوش 
شنوای مسائل، مشکالت و دغدغه های آنها بود.وی در ادامه 
در جمع مردم روس��تای میراش در پایین طالقان قرار گرفته 
و از نزدیک مش��کالت و موانع آنها را مورد بررس��ی قرار داد. 
بازدید از نقاط مختلف ش��هر طالقان نی��ز از دیگر برنامه های 

این سفر یک روزه بود.

    در بهار عمران، آبادانی و سازندگی طالقان قرار داریم
ش��هبازی در جمع مردم روس��تای منگالن بخش باالطالقان اف��زود: طالقان 
ظرفیت های ارزشمندی در حوزه مش��ارکت های اجتماعی دارد چراکه این 

شهرستان غنی از فرهنگی، بسیار دانش پرور و دانشمند پرور است.
وی ادامه داد: این منطقه سرزمین انس��ان های پرآوازه کشور همچون مرحوم 

آیت اهلل العظمی طالقانی بوده که نرخ بیسوادی آن نیز صفر است.
استاندار البرز افزود: مردم طالقان همواره سربازان فداکاری برای نظام مقدس 
جمهوری اس��المی بوده اند و به همت مردم و مدیران این شهرس��تان در بهار 

سازندگی، عمران و آبادانی آن قرار داریم.

وی با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای واالمقام 
طالقان، اضافه کرد: به یقین به گونه ای عمل خواهیم 
کرد که اس��باب رضایتمندی مردم طالقان را فراهم 
کنیم. ش��هبازی گفت: راهکارهایی ضمن تش��کیل 
کارگروه ه��ا برای تقوی��ت ظرفیت ه��ای طالقان از 
جمله دامداری، دامپروری و گردشگری اتخاذ کرده 

و بزودی اجرایی خواهیم کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه امید است در سال ۹8 پروژه 
راه طالقان - هش��تگرد با بهره برداری برس��د، گفت: 
محدودیت هایی که ب��رای مردم س��اکن در نواحی 
س��د های امیرکبیر و طالقان وجود دارد را تا حصول 
نتیجه مطلوب، پیگیری می کنیم.  اس��تاندار البرز با تاکی��د بر اینکه در بحث 
احداث ابنیه جدید اقدامات موثری را در دستور کار داریم، افزود: بر این اساس 
در مرحله اول ۵۰۰ میلیون توم��ان اعتبار را برای ایجاد ابنی��ه ضروری اعم از 

سرویس های بهداشتی، نماز خانه و... باالطالقان اختصاص می دهم.
وی عنوان کرد: رسیدگی به دیگر مشکالت مردم طالقان در خصوص ساخت 
و سازها و تعیین حریم روستاها نیز در محل این روستاها و با حضور دهیارها و 

شوراهای روستایی دنبال می شود.
شهبازی با اشاره به اینکه برنامه های راهبردی برای شهرستان طالقان مدنظر 
داریم، توضیح داد: بحث اش��تغال و ماندگاری جمعیت در طالقان را در دستور 
کار داریم. وی در پایان تاکید کرد: شهرستان طالقان نقطه هدف ما در بودجه 

ریزی و تصمیم سازی در بودجه سال ۹8 ما خواهد بود.

تاکید بر اطالع رسانی دقیق ازدستاوردهای 
نظام  و  دولت در البرز

انتصاب بجا و شایس�ته حضرتعالی را به عنوان سرپرس�ت س�ازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرج تبریک گفته، امید است 

در ذیل توجهات حضرت حق موفق و سربلند باشید.

هفته نامه پدیده شرق

      شهبازی
       استاندار البرز

      حسین رحمانیان
       مدیرکل روابط عمومی و 

      امور بین الملل استانداری البرز

به گزارش پدیده ش�رق، عباس زارع در جلسه علنی شورای شهر 
که به بررسی الیحه شهرداری در خصوص تأمین اعتبار برای پروژه 
مترو اختصاص داش�ت، گفت: امروزه مترو  به عنوان یکی از اصلی 
ترین مطالبات ش�هروندان کرجی اس�ت که نمی توان از کنار آن به 

راحتی عبور کرد
وی با تأکی�د بر اینک�ه در خص�وص پروژه ه�ای مانند مت�رو باید 
آینده نگر باش�یم، گفت: راه اندازی مترو از آغاز در شهرهای بزرگ 
کشور با استقبال مسافران روبرو نبوده است و در طول زمان تبدیل 
به یکی از ارکان حمل و نقل عمومی گش�ته، ک�ه امروزه حمل و نقل 

عمومی این شهرها را نمی توان بدون مترو تصور کرد
زارع افزود، شهرهای بزرگ کش�ور همواره در خصوص راه اندازی 
خطوط مترو با مشکل تامین اعتبار مواجه بودند اما به سبب اهمیت 
این موضوع و جایگاه  مت�رو در کاهش آلودگی هوا و تردد آس�انتر 
همشهریان، با آگاهی از ظرفیتها و راهکارهای تامین اعتبار بودجه  

راه اندازی خطوط مترو استفاده کردند
در هیچ یک از ش�هرها، پروژه مترو به یکباره و ب�ه صورت کامل راه 
اندازی نش�ده بلکه در فازهای مختلف و مرحله به مرحله تکمیل و 

ساخته شده است .
وی در ادامه گفت: ارزش کار انجام ش�ده در مت�روی کرج در حدود 
سه هزار میلیارد تومان است که یا باید این سه هزار میلیارد تومان 
را نادیده بگیریم یا این پروژه باید به جایی برس�د که آیندگان از آن 

بهره ببرند
قطعاً هر قسمتی از مترو به مرحله بهره برداری برسد قرار نیست در 
کوتاه مدت معضل ترافیک کرج را کاه�ش دهد، مترو در درازمدت 

دوای درد این کالن شهر است.
ریس ش�ورای ش�هر کرج گفت: با توجه به چالش ه�ای پیش روی 
پروژه مت�روی کرج اعض�ای ش�ورای ش�هر معتقدند که م�ا باید 
موضوعات و چال�ش را واقعی ببینیم و یک�ی از مهترین این چالش 
ها مشکل تامین اعتبار مورد نیاز اس�ت که باید فکری به حال رفع 
این چالش کرد که در این خصوص می توانیم از تجربه کالنشهرهای 
دیگر کشور در خصوص راه اندازی خط مترو درون شهری استفاده 

کنیم
هرچند معتقدم در اولویت بندی که برای راه اندازی متروی ش�هر 
کرج صورت گرفته می شد تصمیمات کارشناسانه تری اتخاذ کرد 
اما امیدوارم بتوانیم بخش�ی از این میراث بجا مانده گذش�ته را به 

مرحله بهره برداری برسانیم.

در خصوص پروژه  مترو 
 باید آینده نگر باشیم

جناب آقای مهندس علیرضا رحیمی

عباس زارع        |         رئیس شورای شهر کرج
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اجتماعـی شهری

 شنبه 25 خرداد 1398  سال دوم  شماره: 5  8 صفحه  قیمت: 2000 تومان

قطار شهری کرج، بایدها و نبایدها

در س��ال 8۲، 1۰۳ کیلومتر خط ریلی در قالب ۶ خط در ش��ورای عالی ترافیک 
کش��ور برای کرج تا افق 14۰۰ به تصویب رس��ید در حالیکه این تصمیم گیری 
بیشتر جنبه تبلیغاتی داش��ت و براساس مطالعات درس��ت و کارشناسی شده، 

صورت نگرفته بود. 
در ش��هرهای باالی 1۰ میلیون نفر جمعیت دنیا، این مقدار به ۵۵ کیلومتر خط 
و حداکثر ۳ خط محدود میشود، چرا که اصل فایده هزینه در پروژه های بزرگ، 
بس��یار نقش مهمی ایفا میکند لذا برای جابجایی یکصد مس��افر، هزینه هزاران 
میلیاردی، صرفه اقتصادی ندارد و این اصل در مطالعات مترویی در کرج و اکثر 
کالنشهرها در نظر گرفته نشده است یعنی جایی که میتوان از اتوبوس استفاده 
کرد، مترو ساخته اند و برای مس��یری که نیازمند مترو اس��ت و بالغ بر ۳۰ هزار 
مسافر در ساعت جابجا میشوند، س��راغ تراموا میروند که توان کافی ندارد. سال 
گذشته با مش��ورت کارشناسان خبره و براس��اس نتایج مطالعات جامع حمل و 

نقل و ترافیک ش��هر کرج، به این جمع بندی رسیده ش��د که این شهر نهایتا  تا 
افق 14۲۰ به ۵۰ الی ۵۵ کیلومتر مسیر مترو به عنوان یک روش حمل و نقل در 
کنار سایر سیستم ها نیاز دارد. شهر کرج با وضعیت کنونی نرخ مسکن در تهران، 
مهاجرپذیرتر از گذشته اس��ت و به زودی خیابانهای این شهر برای خودورهای 

شخصی، فضا نخواهد داشت و مترو تبدیل به امری ناگزیر برای کرج شده است . 
در حال حاضر، پیشرفت صورت گرفته در ایس��تگاهها و تونل، قابل توجه بوده و 
از زمان استقرار شورای پنجم نیز سرعت بیش��تری به خود گرفته به طوری که 
حدود 8۰۰ نفر نیروی کار در بخش های مختلف پروژه مش��غول به کار شده اند.

برای پیش بینی مالی پروژه براساس شرایط کشور، بهتر این بود که سناریوهای 
اجرایی و سبد مالی در نظر گرفته شود پس طرحی به شرح زیر نوشته شد:

4۰۰میلیارد تومان اوراق مش��ارکت به وزارت کشور پیشنهاد داده شد که ۲۵۰ 
میلیارد تومان با توجه به سابقه عمرانی پروژه کرج، منتشر گردید

    تخصی��ص ۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه ش��هرداری کرج نقدینگی توس��ط 
شورای شهر اسالمی کرج

   انجام مقدمات واگذاری حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان تهاتر امالک شهرداری

   اس��تفاده از امالک بدهکار به ش��هرداری به صورت تهاتری در قبال مطالبات 
قطعی پیمانکار

   پیگیری تخصیص 18۶ میلیارد تومان اعتبار سفر استانی ریاست جمهور
   انجام مقدمات فایناس از طریق ش��رکت چینی س��یتیک چی��ن )ابتدا بانک 
صنعت و معدن به عنوان بانک عامل انتخاب ش��د که پس از مدتی، بانک ش��هر 

جایگزین آن شد(
   پیگیری تصویب 7۰۰ میلیارد تومان اوراق مش��ارکت مدنی در شورای شهر 

توسط شهردار کرج و رئیس سازمان حمل و نقل ریلی
این بودجه ها  در حس��اب خزانه نگهداری و براس��اس ص��ورت وضعیت مالی 
پیمانکار، به حساب سازمان حمل و نقل ریلی واریز می شود و به منظور پیگیری 

بهتر امور در حساب مشترک هزینه میگردد.
اگر رویکردها در تخصیص بودج��ه تغییری نکند حتی تا 1۰ س��ال دیگر هیچ 
ایستگاهی افتتاح نخواهد ش��د زیرا برای هر یک درصد پیشرفت پروژه به 1۰۰ 
میلیارد توم��ان نقدینگی نیاز داری��م بنابراین باید با جدی��ت پیگیر منابع مالی 
باشند. از س��ال ۹۶ تمام مس��والن ش��هر کرج یک صدا و با تمام قوا مقدمات راه 
اندازی و بهره برداری هرچه س��ریع تر پروژه مترو را فراهم نم��وده اند تا عالوه بر 
خدمت به مردم از هدر رفتن ظرفیت های اس��تان، جلوگیری کنند چرا که توان 
فنی و مهندس��ی بومی در این سالها اثبات نموده اس��ت که مهندسین ایرانی به 
راحتی ، توان ساخت پروژه های پیچیده مترویی را دارند و این مساله را در سایر 

کالنشهرها به اثبات رسانیده اند و در کرج نیز این ظرفیت وجود دارد.

احمدرضا محسنی
مدیر پروژه خط ۲ قطار شهری کرج

علی اصغر کمالی زاده         |         شهردار کرج

به گزارش پدیده ش��رق، علی اصغر کمالی زاده در جلس��ه علنی صد و چهل و ششمین شورای اسالمی شهر 
کرج  که به بررس��ی الیحه تأمین اعتبار برای پروژه متروی کرج اختصاص داش��ت، با اش��اره به اینکه سال 
گذشته وزارت کش��ور اجازه انتش��ار 4۰۰ میلیارد تومان اوراق مش��ارکت برای پروژه مترو داده شد، گفت: 
شهرداری های شیراز، تبریز و کرج تقاضای انتش��ار اوراق داشتند که از این میان ش��هرداری کرج موفق به 

دریافت مجوز بانک مرکزی شد.
وی با تأکید ب��ر اینکه بحث اوراق مش��ارکت متروی کرج در بورس مطرح می ش��ود، گف��ت: امیدواریم این 
نقدینگی به پروژه تزریق ش��ود. شهردار کرج در بخش دیگری با اش��اره به اینکه دولت در قانون بودجه سال 
جاری کشور پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به توسعه حمل ونقل عمومی اوراق اختصاص داده است، گفت: 

دولت ۵۰ درصد این مبلغ را تضمین پرداخت داده است.
کمالی زاده بابیان اینکه در حال حاضر میان کالن شهرها رقابت وجود دارد، اضافه کرد: کالن شهرهای کشور 

در حال رقابت برای اختصاص بیشتر اوراق به خود هستند.
وی با اش��اره به اینکه پروس��ه تبدیل اوراق به پول نقد برای تزریق به پروژه پیچیده است، گفت: برنامه ریزی 
کرده ایم که هزینه های جاری و س��یویل دو پروژه بزرگراه ش��مالی و متروی کرج از محل منابع ش��هرداری 
پرداخت ش��ود. ش��هردار کرج با تأکید بر اینکه ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مش��ارکت پس از نقد شدن صرفاً 
برای تهیه و تأمین تجهیزات مترو هزینه می شود، گفت: کابل فشارقوی، باقی مانده ریل، سیستم گرمایش، 

سرمایش، تهویه هوا و غیره از محل اعتبار ۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت تهیه می شود.
کمالی زاده بابیان اینکه برای تهی��ه و تأمین تجهیزات مترو باید تورم موجود موردتوجه باش��د، گفت: برای 
مثال اسفندماه گذشته اتوبوس اس��کانیا را یک میلیارد 4۶۰ میلیون تومان خریداری کرده ایم درحالی که 

قیمت این اتوبوس خردادماه جاری به دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است.
وی تعهد داد که در خصوص اعتبارات مترو با وسواس بیشتری برخورد شود و گفت: اوراق مشارکت ریسک 

باالیی دارد و صرفاً هزینه تجهیزات پروژه می شود.
ش��هردار کرج در بخش دیگری با تأکید بر اینکه دولت برای پرداخت تسهیالت به مترو فقط پرداخت اوراق 
مشارکت را در دستور کار دارد، گفت: س��ال گذش��ته ۲۰ میلیارد تومان از اوراق خزانه و ۲۰ میلیارد تومان 
اعتبار شهرداری را جذب کرده ایم. کمالی زاده با اشاره به اینکه پروژه تعطیل متروی کرج به همت مدیریت 
شهری فعال شده است، گفت: این پروژه در سال گذشته ۵ درصد پیشرفت داشته و در حال حاضر پیشرفت 

۳7 و نیم درصد است اگر به ۵۵ درصد برسد خط »اف« تا »کا« افتتاح می شود.

به گزارش پدیده شرق، رحیم خستو در ارتباط با پروژه مترو کرج، 
گفت: مترو کرج قرار بود ۶ خط داشته باشد که شد یک خط و آن 
یک خط هم مدام تعدیل شده و به 7 کیلومتر کاهش یافته است. 
اگر مترو مهم است که البته هست باید مش��خص شود چرا از 1۶ 
کیلومتر به 7 کیلومتر تقلیل یافته اس��ت؟ چرا تذکرات و تاکیدم 
برای به مناقصه گذاشتن و یا مشارکت سرمایه گذاری برای سایر 
خطوط نشنیده گرفته می شود تا در رقابت بین پیمانکاران انگیزه 

های بیشتری برای این خط هم بوجود بیاید. 
این عضو ش��ورا گفت: چرا از سایر روش های س��رمایه گذاری از 
جمله BOT -Boo-BlT-BlOT و یا قرادادهای مشارکت 
مدنی و یا فرصت های س��رمایه گذاری برای مترو استفاده نمی 

شود؟ آیا وظیفه مدیرعامل یک سازمان غیر از این امور است؟
خستو گفت: بنده با مترو مخالف نیستم ولی تحقق مترو برای 1۶ 
کیلومتر در حال حاضر حداقل 8 تا ده هزار میلیارد پول الزم است 

اما منبع آن کجاست؟ مترو هر چند مهم، ولی به چه قیمتی؟
وی افزود: تاکنون که مخالف��ت های بنده با اخ��ذ وام و یا فروش 
اوراق برای پروژه همیشه ناتمام مترو رای نیاورده و اکثریت اعضای 

محترم شورا به تمام لوایح مترو رای داده اند.
خستو با تاکید بر ضرورت شفاف سازی پیشرفت پروژه مترو طی 
دو س��ال اخیر و تصویب تمام لوایح، تصریح کرد: خوشبختانه یا 
متاسفانه تاکنون فریادهایم در خصوص مترو به جایی نرسیده و 
موضع گیری های گاه و بیگاه بنده تاثیری بر این روند نداشته است 

و لذا جای هیچ گونه نگرانی نیست. 
خس��تو ادامه داد: قطعا حرف هایم بازدارنده آرزوی های بزرگ با 
دس��ت های خالی برخی نخواهد بود ول��ی تاریخ قضاوت خواهد 
کرد. من فقط نمی خواهم پروژه ای نیمه کاره با میلیاردها هزینه و 

بدهی به شهروندان از خود به ارث باقی بماند.
عضو شورای پنجم شهر کرج با اشاره به اینکه لیست امید در هیچ 
بیانیه تبلیغاتی قول مترو نداده است، گفت: اساسا فرد یا افرادی 

می توانند قولی بدهند ک��ه بار مالی فراوان دارد. آیا ش��ورا پدیده 
ای جمعی نیس��ت که خروجی آن رای اکثریت اس��ت؟ به فرض 
اگر  برخی در انتخابات قولی داده باش��ند به محدودیت ها و موانع 

و امکانات هم اندیشه اند.
وی افزود: قطعا اگر پولی بود و پیمانکار حرفه ای تر وجود داشت، 
مترو از اولویت های اولیه بود. مترو اساسا قرار نبود با پول یا ملک و 
منابع شهر ساخته شود  بلکه باید پیمانکار اسپانسر و سرمایه گذار 

آن را فراهم می کرد.
خستو اذعان داش��ت: اگر مبلغ حدود هزار میلیاردی که تاکنون 
هزینه شده، وارد حوزه گردش��گری، زیرساخت های اجتماعی، 
ورزش��ی، فرهنگی، بافت های فرس��وده، حم��ل و نقل ممکن و 
مقرون به صرفه تری میشد، شکل و شمایل کرج متحول شده بود.

وی اظهار داشت: اگر منابع هزینه شده صرف خرید باغات درون 
بافت شهری می شد اکنون شهرمان س��بزتر و سرانه فضای سبز 
بیشتری داشتیم و اگر معابر بازگشایی می شد ترافیک روان تری 

داشتیم.
خس��تو افزود: به دلیل ناتوان��ی در تحقق برخی توافق��ات مان با 
ش��هروندان در خصوص معابر، اعتماد مردم از شهرداری درحال 
سلب شدن است و اگربه دلیل کمبود منابع مالی مجبور نبودیم از 
جرایم ماده 1۰۰ ارتزاق کنیم شهری با هویت تر و آرام تر داشتیم 
. با درصد کمی از مبلغ فوق می توانستیم گالری هنری، موزه کرج، 
خطوط مناسب دوچرخه سواری و... داشته باشیم. با وجودی که 
وضعیت پسماند این کالن ش��هر، بصورت فاجعه باری ناکارآمد 
است تزریق مناسب بودجه و اس��تفاده از متخصصین به داشتن 

شهر بهتر کمک می کند.
خستو تاکید کرد: باید مشخص شود کش��ورهای دیگر و یا حتی 
شهرهای دیگر ایران برای داشتن هر کیلومتر مترو چقدر هزینه 
 کرده اند و ما ب��رای متروی نداش��ته مان تاکن��ون چقدر هزینه

 کرده ایم؟

۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت 
صرفًا برای تهیه و تأمین تجهیزات مترو هزینه می شود

لزوم شفاف سازی منابع مالی پروژه قطار شهری کرج

رحیم خستو         |         سخنگوی شورای شهر کرج
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گفت و گو

پاسخ به تمام ابهامات 
متروی کرج  

      علی اصغر صلواتی
        رئیس سازمان
       حمل و نقل ریلی

       شهرداری کرج
 

         آیا مترو برای کرج یک ضرورت بود؟            

درباره ضرورت مترو، تجربه ۵۰ س�اله جهان�ی می گوید که جمعیت ش�هرها تعیین کننده خیلی از 
آیتم هاس�ت، در همین راس�تا مطالعات جهانی می گوید وقتی جمعیت یک ش�هر به ۵۰۰ هزار نفر 
رس�ید، برای جلوگیری از آلودگی، کاهش هزینه های رفت و آمد، هزینه های س�وخت و آس�ایش 
مردم باید به مترو فک�ر کنید، وقتی جمعیت به 7۰۰ هزار نفر رس�ید باید مطالعات نی�از یا عدم نیاز 
به مترو را انجام دهید و زمانی که جمعیت به بیش از یک میلیون نفر رس�ید حتم�اً به مترو نیاز پیدا 
خواهید کرد و آنجاست که باید مطالعه دیگری در مورد نقطه آغاز و پایان خطوط و تعداد ایستگاه ها 

انجام دهید.
 این استانداردی اس�ت که در ش�هرهای دارای حمل و نقل سالم و پایدار حاکم اس�ت، حال اگر این 
سیس�تم حمل و نقلی که ما در کرج داریم را بررس�ی کنیم می بینیم که از لحاظ آلودگی هوا،  اتالف 
وقت و هزینه تحمیلی به مردم، حمل و نقل سالم و پایداری نیست و باید آن زمان که جمعیت کرج به 

یک میلیون نفر رسیده بود به فکر تاسیس مترو می افتادند.

         اگرچه شش خط برای مترو کرج تصویب شد              
                         اما خط دو به مرحله اجرا رسید در مورد این خط توضیح می دهید؟              

همانط�ور که گفته ش�ده طراحی خطوط 6 گانه کرج به درس�تی انجام نش�ده اس�ت. یک�ی از این 
اشتباهات در خط ۲ بوده است. چون در طول خط ۲ فقط بخش کوچکی، توجیه مساحت مترو دارد 
و بقیه مس�یر را می توان با اش�کال دیگر حمل و نقل مثل بی آر تی، اتوبوس و ... پوشش داد. یعنی از 
دور که بخواهیم نگاه کنیم از این ۲7 کیلومتر نهایتاً شش یا هفت کیلومتر به مترو نیاز دارد و با عوض 
کردن مبدا و مقصد می ش�د آن را راه اندازی کرد اما طوری طراحی ش�ده که بار جمعیت را به سمت 
ایستگاه شهید سلطانی منتقل می کند در حالی که ایستگاه شهید سلطانی اشباع شده و بنابراین 
مس�یر منتهی به ش�هید س�لطانی جذابیتی ندارد و ای کاش این خط خطی بود که بار جمعیت را به 

تهران منتقل می کرد.

         با وجود همه اینها خط ۲ در این مدت چطور پیش رفته است و چه مشکالتی دارد؟             

زمانی که ما خط ۲ را تحویل گرفتیم این خط 31.۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت در فاز اول )یک فاز حصارک تا شهید سلطانی، یک فاز هم از شهید سلطانی به سمت مالرد که االن جز شهر فردیس محسوب می شود و ما 
دیگر آنچنان دخل و تصرفی در آن نداریم( که از میدان حصارک شروع و در خیابان شهید بهشتی ادامه پیدا می کند و سپس در چهارراه طالقانی مسیر شرقی- غربی را به شمالی-جنوبی تغییر می دهد و به شهید سلطانی 
می رسد، 1۵ کیلومتر و 14 ایس�تگاه در نظر گرفته اند که این هم برای ما مشکل ساز شده اس�ت چرا که 1۵ کیلومتر مترو 14 ایستگاه  نمی خواهد. مترو، مشابه اتوبوس نیست که س�ر هر تقاطعی توقف داشته یاشد. کارکرد 
مترو این است که مسافر را سریع در یک نقطه جا به جا کند و بنابراین قرار نیست در هر تقاطع یک خروجی داشته باشیم. مشکل دیگر این خط این است که بسیار پرهزینه طراحی شده و هشت واگن  برای یک قطار در نظر 
گرفته اند. این در حالی است که در کالن شهرهایی مثل اصفهان و مشهد برای یک قطار پنج تا شش واگن در نظر گرفته شده اس�ت، وقتی تعداد واگن ها باال باشد طول هر ایستگاه که باید 1۰۰ متر باشد را به 1۵۰ متر افزایش 
می دهد بنابراین ایستگاهی که باید  با 1۰۰ میلیارد تومان ساخته ش�ود االن باید برای آن 14۰ میلیارد هزینه کنیم. این یکی از دغدغه های ماست که کدام ایستگاه را می توانیم حذف کنیم؛ یک سری از ایستگاه ها در حدی 
پیشرفت فیزیکی داشته اند که نمی توان آنها را حذف کرد ولی برخی از ایستگاه ها را می توان حذف کرد که این موضوع در حال بررسی اس�ت. به طور کل این وضعیت پروژهای است که بنده تحویل گرفته ام و از یک طرف 

باید پاسخگوی عدم پیشرفت باشم و از سوی دیگر درگیر پروژه ای هستیم که مبانی فنی آن درست چیده نشده است.

         روند طراحی و پیشبرد مترو کرج     
           را چگونه ارزیابی می کنید؟             

با عبور جمعیت کرج از مرز یک میلیون نفر، در س�ال 8۲ ش�ش خط مترو برای کرج مصوب 
شد، بررسی هایی که بین س�ال 88 تا 9۰ انجام ش�د از این حکایت داش�ت که در طرح اولیه 
1۰۰ کیلومتر خط مترو برای کرج در نظر گرفته شده اس�ت که با توجه به عدم آشنایی کشور 
با مترو در آن س�ال ها این کار امری غیر واقعبینانه بود. همین االن هم در دنیا، تنها 3۰ ش�هر 
وجود دارد که باالی 1۰۰ کیلومتر خط مترو دارد. حال با توجه به این مش�کل، یکی از کارهای 
اساسی ما بازنگری در خطوط است تا ببینیم برای شهر کرج نهایتا چه میزان خط ریلی مورد 

نیاز است.

         برای بازنگری در مترو کرج چقدر باید      
      به مجاورت تهران و کرج توجه کرد؟               

در حال حاضر جمعیت کرج به همراه فردیس به دو میلیون نفر می رسد که از این تعداد حدود 
3۰۰ هزار نفر روزانه به تهران رفت و آمد دارند ب�ه جز این 3۰۰ هزار نفر، برای افرادی که داخل 
ش�هر کرج هس�تند از نظر حمل و نقل بحثی وجود ندارد یعنی ش�ما در کرج نمی توانید یک 
نقطه ای یا یک جایی را پیدا کنید که مثاًل ۵۰ هزار نفر آنجا بروند، به همین علت است کرج در 
زمان صبح خلوت است اما در زمان عصر به دلیل بازگشت همان افرادی که به تهران رفته اند و 
حضور این افراد در سطح کرج، شهر شلوغ می شود، از طرف دیگر این نکته هم وجود دارد که 
از این 3۰۰ هزار نفری که هر روز به تهران رفت و آمد دارند 7۵ هزار نفر با مترو جابجا می شوند 
و ظرفیت مترو علی رغم اینکه ب�رای هر قطار 9 واگن دو طبقه وج�ود دارد به نهایت ظرفیت 
خود رسیده اس�ت و امکان افزایش بیش از این را هم ندارد مگر اینکه بین تهران و کرج یک 
خط دیگر مترو ایجاد ش�ود. بنابراین باید توجه کرد که اگر بین ک�رج و تهران یک خط دیگر 
ایجاد ش�ود بیش�تر از متروی داخل کرج، تقاضا برای آن وجود خواهد داشت چون اگر کرج 
مثل اصفهان، مشهد یا شیراز ش�هری بدون ارتباط نزدیک با یک کالنشهر دیگر بود، شاید 
می توانستیم یک رکورد به دست بیاوریم اما در کرج هیچ وقت این اتفاق نمی افتد . بنابراین 
مترو برای آن 3۰۰ ه�زار جمعیتی که بین تهران و کرج در رفت و آمد هس�تند توجیه پذیری 
بیشتری دارد. اینها نکته های ظریفی است که مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر کرج 

به ما دیکته کرده است.
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مترو کرج یکی از مهمترین پروژه هایی است که 
14 سال است شهروندان کرجی را چشم انتظار 
گذاشته اما هنوز به پایان نرسیده است در همین 
خصوص با علی اصغر صلواتی رئیس سازمان حمل و 
نقل ریلی شهرداری کرج به گفت و گو نشستیم.
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هفته نامه 

سیاسـی
فرهنگـی
اجتماعـی گفت و گو

 شنبه 25 خرداد 1398  سال دوم  شماره: 5  8 صفحه  قیمت: 2000 تومان

         یک عضو شورای شهر کرج به عنوان مخالف جدی مترو کرج گفته اند که اگر مترو برای ما آب ندارد             
               برای دیگران نان دارد. نظرتان در مورد این انتقادات و سایر انتقاداتی که به مترو می شود چیست؟               

مباحثی که در قبل گفتم واقعیت هایی اس�ت که وجود دارد حال اگر کس�ی می خواهد این دس�تاوردها را کوچک جلوه دهد دیگر من نمی دانم چه باید بگویم. من بارها از عضو محترم شورا دعوت کرده ام که 
بیایند از نزدیک مسایل را بررسی کنند و اگر ابهامی هست حاضریم به ایشان یا مشاورانشان و یا هر کسی که از نظر ایشان صاحب صالحیت است توضیحات الزم را بدهیم من چشمداشتی به این پست ندارم 
و حاضرم هر وقت اراده کنند، آن را تقدیم فرد بعدی نمایم، من برای این عضو شورا و به عنوان کسی که فردی پاکدست هستند احترام قائلم اما پیشرفتی که صورت گرفته یک دستاورد است و ما نباید به خاطر 
اختالف نظرها دچار خودزنی بشویم. بنده آمادگی دارم تمام صورت وضعیت های پیمانکاران و مشاورین را در سایت مترو منتشر کنم، پس از آن هم خواهش می کنم صورت وضعیت سایر پروژه های کالن شهر 
را هم منتشر کنند و بعد مقایس�ه کنید ببینید که یک متر مکعب خاکبرداری برای پروژه مترو چقدر هزینه دارد و همین میزان خاکبرداری برای دیگر پروژه های کالن شهری چقدر هزینه دارد؟ منظورم یک 

مترمکعب خاکبرداری در عمق ۲۰ متری زمین است. وقتی صورت حساب های ما را دیوان محاسبات و بازرسی استانداری و سایر نهاد نظارتی می بینند و دولت هم تایید می کند نگرانی درباره شفافیت نداریم.

         درخصوص میزان پیشبرد کار در این مدت هم توضیح دهید              

قبل از ش�روع دوره پنجم ش�ورای ش�هر کرج، پیش�رفت فیزیکی طرح 31.۵ درصد بود و 6۰۰ 
میلیارد تومان هم پول در س�ازمان قطار شهری بابت آن هزینه ش�ده بود، جالب اینجاست که از 
این 6۰۰ میلیارد تومان طبق مصوبات دولت باید ۵۰ درصد س�هم دولت می بود  و ۵۰ درصد را هم 
ش�هرداری می پرداخت که از این میزان، ش�هرداری زیر 1۰۰ میلیارد را پرداخت ک�رده و  بقیه را 
دولت داده بود!  نتیجه این شده است که ش�هر عادت نکند به اینکه بابت مترو هزینه بپردازد؛ اما 
بعد از انتخاب دوره شورای پنجم با اراده شورا، فعل خواس�تن صرف شد و در کار مترو پیشرفت 
به وجود آمد و 31.۵ درصد به 37.4 درصد رس�ید، یعنی در این ش�رایط اقتص�ادی، پنج درصد 
پیشرفت فیزیکی حاصل و برای اولین بار مطالبات پیمانکار به میزان چشمگیری افزایش یافت و 

از کارفرما طلبکار شد.

         برای اینکه مترو کرج به سرانجام برسد چقدر دیگر پول نیاز است؟               

در گزارش�ات س�ال 96 اعالم ش�د برای 1۵ کیلومتر از پروژه مترو  دو هزار و 8۰۰ میلیارد تومان از 
این به بعد الزم است. این دو هزار و 8۰۰ میلیارد با احتساب این بود که ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد 
شهرداری بپردازد با احتساب این که دالر 33۰۰ تومان باشد به گفته خود دولت دالر به 43۰۰ تومان 
رسیده است، حال اگر با این دالر محاس�ب کنیم، اعتبار مورد نیاز س�ه هزار و 4۰۰ میلیارد تومان 
برآورد می شود که سهم دولت 17۰۰ و سهم ش�هرداری هم17۰۰ میلیارد تومان خواهد بود؛ مترو 
کرج با دالر 9۰۰ تومان شروع شده و االن به 43۰۰ تومان رس�یده )که این 43۰۰ را هم تا کنون به ما 
نداده اند و اعالم کرده اند ارز نیمایی بگیرید. هر چند آقای نوبخت قرار اس�ت بخشنامه ای صادر 
کند که  بتوانیم از ارز دولتی استفاده کنیم.( به همین خاطر و با توجه به نوسانات دالر و عدم ثبات 
اقتصادی، م�ا مجبوریم »اما و اگر« ب�ه کار ببریم. در صحن علنی می گویند هر س�والی از صلواتی 
می پرس�یم با اما و اگر جواب می دهد شرایط اقتصادی کشور دست من نیس�ت و اینها وابسته به 
هم است، امروز اگر فهرس�ت بهایی برای دولت فرستادیم. س�ال بعد دولت به من می گوید یا این 
را کنار بذار و  فهرس�ت بهای دیگر بیاور یا اینکه آن را با یک ضریب  برای امسال استفاده کن چون 

دستمزدها و هزینه های کارگری و .. باال رفته و این صورت هزینه، پاسخگوی آن نیست. 

         هزینه باال برای اتمام باعث شد اتمام خط دو را هم اولویت بندی کنید؟                

خوشبختانه آقای کمالی زاده شهردار کرج قباًل عضو هیئت مدیره سازمان قطار شهری بوده و اگر 
اطالعاتش از من در مورد پروژه بیش�تر نباشد کمتر نیست. وقتی ایش�ان انتخاب شوند، با وجود 
تمام پروژه های نیمه تمام خرج های جاری که در ش�هر وجود داش�ت یک چالش با ما داشتند و ما 
را قانع کردند که این 14 کیلومتر سنگ بزرگی اس�ت به همین دلیل بیانید یک تکه کوچک از این 
را برای مردمی که از ما برای مترو ناامید ش�ده اند، راه اندازی کنید، هر چند که این باعث تاخیر در 
خطوط دیگر می ش�ود ولی با راه اندازی آن مقدار کم، مردم می بینند که ما فعل خواستن را صرف 
کردیم و اعتمادش�ان جلب می شود. در هر حال نتیجه این ش�د که حد فاصل 4۵ متری گلشهر تا 
چهارراه طالقانی به طول ش�ش کیلومتر از 14 کیلومتر در اولویت کاری ق�رار بگیرد که در تباصر 
بودجه مصوب ش�ورا هم به آن اش�اره ش�ده و مورد تصویب قرار گرفته اس�ت. که البته بعضی از 

عزیزان شورای شهر نسبت به این موضوع ابراز بی اطالعی کرده اند.

         چه مقدار برای حصول این پیشرفت پنج درصدی هزینه شد؟             

 برای این پنج درصد با توجه به صورت وضعیت ها، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است. البته در طول مدت 
شورای پنجم که من افتخار داشتم از اول آبان 96 در خدمتشان باشم و تا ابتدای مرداد 97 هم روند کار کند پیش 
می رفت، چون مصوبه شورای عالی فنی برای بروزرس�انی قیمت ها نیامده بود و در واقع هر کاری پیمانکار انجام 
می داد، یک سوم آن قابل پرداخت بود. ولی بعد از مرداد 97 که کار به صورت جدی شروع شد، ۲۰۰ میلیارد تومان 
صورت وضعیت تولید شده اس�ت که از این مبلغ حدود 9۰ میلیارد تومان را شهرداری کرج پرداخت کرده است و 
پیمانکار در حال حاضر از ما بیش از 1۰۰ میلیارد تومان طلبکار است. این را بگذاریم کنار این مساله که می گفتند 
سابیر نمی تواند مترو بسازد ولی االن کمتر کسی هست که بگوید سابیر نمی تواند کار را انجام دهد و با این کارکرد 
نش�ان داد که عزمش را جذب کرده و این دستاورد هم تنها کار یک نفر نیس�ت. این حاصل کار جمعی و از برکات 
شورای پنجم و مخصوصاً آقایان خلیلی و رس�ولی ناظرین شورای شهر در سازمان اس�ت که در این پروژه کمک 

زیادی به ما کرده اند.

         سناریو مترو کرج برای ادامه کار چیست؟              

ما به دلیل نوس�انات اقتصادی و مشکالت مالی سه س�ناریو خوش�بینانه، بدبینانه و واقعبینانه در این خصوص 
نوشته ایم. در سناریو خوشبینانه، اگر مشکل مالی نداشته باش�یم می توانیم، در کمتر از سه سال این پروژه را به 
اتمام برس�انیم. حالت بدبینانه این است که پول نرس�د که تا شش س�ال دیگر هم مترو به بهره برداری نمی رسد 
که خوشبختانه ما در این مرحله نیستیم و س�ناریو واقع بینانه هم این اس�ت که آمده ایم بودجه پنج سال اخیر 
شهرداری را بررس�ی کرده ایم و گفته ایم 1۰ درصد آن را به ما بدهید که خوشبختانه س�ناریو واقع بینانه در حال 
محقق ش�دن اس�ت. همه اینها جزو محس�نات اس�ت و اتفاق افتاده آن هم در ش�رایطی که ما زیر شدیدترین 
فشارهای اقتصادی هستیم و جامعه نیاز به تزریق امید دارد، ناامید کردن مردم هنر نیست و باید تالش کنیم مردم 

دستاوردها را ببینند.

         ابهاماتی که درباره حقوق های معوق مترو  وجود داشت چگونه رفع می شود؟               

باید گفت که سابیر ماهیانه به طور متوس�ط یک و نیم میلیارد تومان حقوق می دهد بابت هزار نفری که مستقیم 
و غیر مستقیم با آن در حال کار کردن هس�تند، از این هزار نفر حدود ۲۰۰ نفر  مقاطه کار محسوب می شوند ولی 
بقیه می رود در قال�ب پرداخت به پیمانکاران جزء.  معم�والً در مجموعه های پیمانکاری س�ه ماه حقوق ها عقب 
است و  به عنوان ضمانت، ضبط میشود که در هنگام تسویه حساب، مبلغی نزد کارفرما باشد. این معمول کارهای 
پیمانکاری است، از زمان حضور بنده، پیمانکار پیش از کارکنان حقوق نداده بودند االن که با هم صحبت می کنیم 

تبدیل شده است به زیر پنج ماه و اگر معاونت مالی اقتصادی مبلغ سه میلیارد را بدهد ما به روز می شویم. 

         درباره بحث های حقوق باال در مترو توضیحی دارید؟        

درباره حقوق که گفته ش�ده ما دو برابر دیگران حق�وق می گیریم باید بگوی�م که من این حقوق را از س�ال 83 
می گیرم، از تهران که ب�ه کرج آمدم و با آقای نوری همکاری کردم ایش�ان حقوقی را ب�رای من تعیین  کردند که 
بعد از 1۵ سال این حقوق به طور طبیعی رفته باال و بعد از 34 س�ال سابقه کار چیز عجیب و غریبی نیست، منابع 

انسانی بررسی کند اگر مبلغی را ناحق و برخالف عرف گرفتم حاضرم همه خسارت های وارده را جبران کنم.
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فردیس

هفته نامه 
سیاسـی
فرهنگـی
 شنبـــه 25 خرداد 1398  ســال دوم June 15 , 2019 اجتماعـی

شماره: 5  8 صفحه  قیمت: 2000 تومان

ش��هردار فردیس از انجام اقداماتی ب��رای اتصال فردیس ب��ه بزرگراه تهران 
– کرج خب��ر داد و اظهار ک��رد: با توجه ب��ه وجود معضل ترافی��ک در مبادی 
ورودی ش��هر فردیس، در نظر داریم با اتصال فردیس به اتوبان تهران-کرج، 
در راس��تای کاهش ترافیک در این ش��هر اقدام کنیم. وی در ادامه با اشاره به 
ترافیک س��نگین جاده مالرد، تاکید کرد: این جاده به عن��وان جمع کننده و 
پخش کننده ترافیک عمل می کند چراکه ترافیک هس��ته مرکزی ش��هر و 
معابر پیرامونی در آن جری��ان دارد. به گفته وی، ج��اده مالرد فردیس محور 

خودروهای عبوری از شهر های جنوبی فردیس است.
شهردار فردیس در بخش دیگری با اش��اره به اینکه یکی از گره های ترافیکی 
کشور را پل فردیس تشکیل می دهد، تصریح کرد: با توجه به این مهم مدیریت 
شهری فردیس برآن ش��ده تا محور های جایگزینی را برای برون رفت از این موضوع ایجاد کند.  غفاری با بیان اینکه دو 
پروژه بزرگ ترافیکی در دستور کار مدیریت شهری فردیس اس��ت، تصریح کرد: مطالعه و طراحی دو پروژه تقاطع رو 
گذر بر روی رودخانه کرج و اتصال به بزرگراه تهران به عنوان جایگزین پل فردیس و همچنین اجرای کمربند ش��رقی 
فردیس موسوم به جاده کشتارگاه به عنوان جایگزین جاده مالرد این پروژه ها را تشکیل می دهند.  وی خاطرنشان کرد: 

پروژه های مذکور در مرحله انتخاب پیمانکار است و عملیات اجرایی آنها نیز به زودی آغاز می شود.  

   ارزیابی شما از عملکرد شورای شهر مشکین دشت در این دو سال اخیر چیست ؟
 ارزیابی بنده به صورت کلی این است که ش��ورای شهر مشکین دشت عملکرد خوبی داشته اس��ت . اعضای شورا با 
همدلی و تعامل خوبی که با هم و شهردار دارند کار می کنند و با توجه به این هماهنگی ها سال گذشته، شاید ما تنها 
شهری در استان البرز بودیم که بودجه پیشنهادی خودش را محقق کرد و حتی ۹ میلیارد تومان هم افزایش بودجه 
داشتیم . در سال جدید هم با توجه به عملکرد سال گذشته 1۳ میلیارد افزایش بودجه داشتیم که تصویب شد و این 

نوید های خوبی را به شهروندان می دهد .  

   به نظر شما چه موانعی در بهبود عملکرد شورای شهر مشکین دشت وجود دارد؟
 به صورت کلی باید بگویم مدیریت یکپارچه شهری چنانچه به وجود بیاید می تواند عملکرد شوراها را بهبود ببخشند 
چرا که ناهماهنگی و موازی کاری هایی که دس��تگاه های خدمات رس��ان مانند اداره گاز ، آب و ... با ش��هرداری ها و 
شوراها دارند باعث تحمیل هزینه های اضافی به شهر می شوند بنابراین چنانچه در قالب سیستم یکپارچه مدیریت 
شهری باشند و زیرمجموعه شورای ش��هر فعالیت کنند می تواند خیلی در بهبود عملکرد شوراها تاثیر داشته باشد . 
نکته دیگری که در عملکرد شوراها تاثیر گذار و مهم است مسئله تورم است. افزایش تورم و بدنبال آن غیرقابل پیش 
بینی بودن قیمت نهایی، باعث شده است تا پیمانکاران با قیمتی که پیشنهاد می شود کار نکنند و این باعث تعطیل 

شدن برخی از جلسات کمیسیون معامالت شهرداری و افزایش هزینه های شهر شده است .  

   در دوران انتخابات شعارهایی را مطرح کردید در راستای تحقق آنها چه اقداماتی انجام داده اید؟ 
یکی از شعارهای انتخاباتی بنده پاسخگویی بوده است که به جرات می توانم بگویم پاسخگو ترین عضو شورا بوده ام 
و هر زمان که الزم بوده است جهت پاسخگویی در دسترس بوده ام . یکی دیگر از شعارهام بحث راه اندازی شورایاری 
ها بود که با توجه به اینکه شورای شهر یک کار جمعی است من این طرح را به شورا پیشنهاد کردم ولی اعضای شورا 
موافقت نکردند به جهت اینکه معتقد بودند شهر آنچنان گسترده نیست که بخواهیم شورایار انتخاب کنیم و با توجه 
به فاصله کم محدوده ش��هر می توانیم خودمان در کمترین زمان  به محل موردنظر برس��یم ولی  هنوز هم معتقدم 

شورایاری ها می توانند خیلی در حل مشکالت مردم کمک کنند .

  مهم ترین اولویت هایی که در سال جاری چه مواردی است ؟ 
پروژه های عمرانی مشکین دشت است که حتماً در س��ال جدید دنبال خواهیم کرد. ما در س��ال ۹8 پروژه عمرانی 
خوبی تعریف کرده ایم  از جمله ارتباط بلوار صیاد شیرازی مشکین دشت، بلوار شهید کاظمی و شهرک بعثت است 
که در نهایت منتهی به بلوار کامیونداران می شود . دو سالن ورزشی در دست احداث داریم و همچنین یک پارکینگ 
بزرگ برای شهرک بعثت در نظر گرفته ایم که کارهای آن در حال انجام هست . اینها در کنار وظیفه ذاتی شهرداری 

مثل بحث آسفالت و جدول کاری مواردی هست که در سال جاری پیگیری خواهیم کرد .

فردیس به بزرگراه تهران-کرج  
متصل می شود

ضرورت تحقق مدیریت یکپارچه شهری

      منوچهر غفاری
       شهردار فردیس

      موسوی
       شهردار مشکین دشت

    ارزیابی شما از عملکرد شورای شهر فردیس در این دو سال اخیر چیست ؟ 
قبل از پاسخ به این سوال باید توجه کنیم که ما در چه شرایطی شهر را تحویل گرفتیم؟ زمانی که انتخاب شدیم انتزاع ازکرج کامل 
نبود و هنوز هم در زمینه حریم و محدوده قانونی شهر مشکالتی داریم یا اینکه برخی از امالک شورای شهر فردیس به نامش نبود 
و هنوز هم به اسم شهرداری کرج اس��ت و انگیزه ای هم برای حل آنها از سوی آنها مشاهده نمی کنید در نتیجه این مشکالت باعث 
شده ما نتوانیم از کلیه اختیارات قانونی خود استفاده کنیم. در کنار این مساله اختالف نظرهای بین اعضا درباره مسائل مختلف از 
جمله انتخاب شهردار و عملکرد آن هم روی کارکرد شورای ش��هر فردیس تأثیرگذار بوده است هر چند به رغم این مشکالت تمام 
تالش اعضا و تیم مدیریت شهری این بوده است که بتواند گامهای اساسی جهت جلب رضایت شهروندان بر دارند در کل معتقدم 
در طول این مدتی که در خدمت شهروندان بودیم آن برنامه ریزی هایی را که مدنظر داشتیم نتوانستیم به سرانجام برسانیم و من 

رضایت کامل از عملکرد شورای شهر فردیس ندارم . 

  فکر می کنید چه موانعی در بهبود عملکرد شورای شهر فردیس وجود دارد ؟ 
یکی از مهمترین مشکالت فردیس مش��خص نمودن حریم قانونی ش��هر و اینکه هنوز بر طبق طرح تفصیلی قدیم کرج تصمیم 
گیری می شود که این باعث شده است برنامه ریزی بر طبق سندهای باالدستی دچار مشکالتی شود. همچنین فردیس فاقد اسناد 
باالدستی و مطالعاتی مثل مطالعه جمع آوری آبهای سطحی، ترافیک ، شهرسازی اس��ت و این امر برنامه ریزی برای آینده شهر را 
دشوار ساخته است به این دلیل که وقتی برای آینده شهر برنامه ریزی می شود این بایستی مبتنی بر یک سری دانسته های علمی 
باشد که منتهی به عملکرد صحیح گردد. نبود  زیرساخت های شهری ، عدم ساختار چاالک و توانمند در شهرداری فردیس از دیگر 

مواردی است که مانع از موفقیت کامل شورای شهر فردیس می شوند. 

  در راستای تحقق شعارهای تبلیغاتی خود در هنگام انتخابات چه اقداماتی را  انجام داده اید؟ 
من شعار خاصی را ندادم و تنها جمله ای که در دوران مبارزات انتخاباتی گفتم و قول دادم این بود که ))من شهرم را دوست دارم(( و 
می خواهم خدمتگزاری ساده و خالص برای مردم باشم و در این مدت محرومیت زدایی از اولویتهای من بوده و تالش کرده ام هرجا 
محرومیتی است در آن حضور پیدا کنم و با بررسی کردن و کمک گرفتن از شهرداری در جهت رفع آن کوشا باشم . گام دیگری که 
برداشتم این بوده است سعی کردیم قوانینی را که الزم بوده برای حل مشکالت شهروندان و تصویب آن در حیطه اختیارات شورا 

بوده است آن را تصویب کنیم .  

  مهمترین اولویت هایی که در سال جاری پیگیری خواهید کرد چه مواردی است؟
یکی از اولویت های ما این اس��ت که طی ضرب االجلی روکش آسفالت و بهسازی معابر را که خواس��ت خود مردم هم هست انجام 
بدهیم . اولویت دیگرمان تدوین طرح های مطالعاتی برای بحث هایی همچون ترافیک ، جمع آوری آب های سطحی و همچنین 
تدوین طرح تفصیلی جدید خواهد بود که می توانیم با به روزرسانی آن کمبود هایی را که در خصوص سرانه های مختلف فرهنگی 
ورزشی و عمرانی داریم بازبینی کنیم .  یکی از مهمترین اولویتهای ما پیگیری بحث انتزاع کامل شهرداری فردیس از کرج خواهد 
بود.  ما پروژه هایی مثل پروژه های ش��هدای اقتدار،  پارکینگ طبقاتی فلکه چهارم فردیس را داریم که در زمان ش��هرداری کرج و 
قبل از ایجاد شهرداری فردیس قراردادش منعقد شده بود و متاسفانه بعد از جدا شدن فردیس این پروژه به صورت تعطیل درآمده 
است که امیدواریم با پیگیری بحث های حقوقی مربوط به انتزاع و همکاری ش��هرداری کرج بتوانیم این پروژه ها را فعال کنیم و به 
اتمام برسانیم . در پایان باید گفت که کار خیلی سخت است و کارهای عقب مانده زیادی داریم که انتظار این است که با تعامل خوبی 
که بین شهرداری و شورا صرف نظر از اینکه چه کسی شهردار اس��ت به وجود می آید و با اولویت دادن منافع شهر به منافع شخصی 

بتوانیم گام های خوبی برای توسعه شهر فردیس برداریم.

انتزاع از کرج 
دغدغه بزرگ مدیریت شهری فردیس

حسن سعیدی باشسیز        |          عضو شورای شهر فردیس

بهزاد خسروزاده        |          دبیر شورای شهر مشکین دشت

پرداخت حقوق کارگران خدمات شهری در اولویت باشد
شهردارمشکین دش��ت در جلسه ای با حضور اعضای شورای ش��هر و پرسنل خدمات 
شهر و فضای سبز شهرداری مشکین دشت که در س��الن اجتماعات برگزار شد ضمن 
خیرمقدم به کارگران زحمتکش خدمات ش��هر و فضای سبز گزارشی مختصر از زمان 
حضور خود در شهرداری ارائه داد و از ثبت دو رکورد در تاریخ شهرداری از زمان تأسیس 
خبر داد. موسوی گفت: برای اولین بار رکورد صدور پروانه ساختمانی در شهرداری زده 
شد و این امر باعث شده است تا سازندگان و سرمایه گذاران با میل بیشتر و بدور از تخلف 
اقدام کنند. وی در ادامه افزود: رکورد دوم، کس��ب درآمد با توجه به اینکه در کل کشور 
شرایط اقتصادی بسیار ناپایدار است، تحقق بودجه س��ال ۹7 از مهر ماه تا انتهای سال 
گذشته و همچنین ۶۰ میلیارد ریال متمم بودجه در سال ۹7 که با بررسی های شده تا 

کنون در شهرداری مشکین دشت بی سابقه بوده است.



      ارزیابی شما از عملکرد شورای شهر  فرخ آباد و زیبادشت  در این دو سال اخیر چیست ؟
در ابتدا اقدامات شورا و دهیاری را در این دو سال تشریح می کنم فرخ آباد و زیبادشت دارای آتش نشانی مستقل است که 
در دوره های قبل دارای مساحتی بالغ بر 4۰ متر بود که بعد از شورای پنجم مساحت آن به 11۰ متر ارتقا و تجهیزات آتش 
نشانی با مبلغ 1۵۰ میلیون تومان خریداری و در اختیار آنها قرار گرفته است و زیر نظر دهیاری روستا فعالیت می کند . با 
ورود دهیار جدید مهندس روشنی ۲۳ کوچه را آس��فالت کرده ایم که در حال حاضر در سطح روستا و طرح هادی کوچه 
خاکی نداریم .  نصب المان شهر از دیگر کارهایی بود که انجام شده است . توسعه کتابخانه فرهنگ روستا بوده که قبال 7۰ 
متر مساحت داشت و با اختصاص زمینی آن را به ۳7۵ متر مربع افزایش داده ایم . پارک کودک را با مساحت ۶۲۵ متر مربع 
در روز شورا ها افتتاح کردیم . با تالش های دهیار محترم سال پیش یک دستگاه لودر با ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار خریداری 
کرده ایم و جمع آوری زباله هایمان را هم به صورت مکانیزه درآورده ایم و مشکلی هم در زمینه سگ های بالصاحب داشتیم 
که با گرفتن پیمانکار آنها را جمع آوری و تحویل حلقه دره دادیم. بنابراین می توانم بگویم که عمکلرد رضایت بخش��ی را 

داشته ایم .  
  مهم ترین مشکل روستا از نظر جنابعالی چه مواردی است ؟

مهم ترین مشکل ما بحث امنیت روستا است . اکثر شب ها ما شاهد بروز جرایمی هس��تیم که نیازمند برخوردهای جدی است . در روستا نیروی انتظامی هم داریم 
ولی بدلیل اینکه کمبود نیرو و امکانات دارند نمی توانند آن کارکرد موثر را داشته باشند . آقای کاشانی از خیرین منطقه مساحتی بالغ بر دو هزار متر جهت احداث 
ساختمان نیروی انتظامی مدنظر قرار داده اند که اگر نیروی انتظامی اراده الزم برای ساخت آن در یکسال داشته باشند حاضرند آن را به نیروی انتظامی اختصاص 

بدهند . ما این مشکل را  به گوش مقامات مسئول هم رسانده ایم ولی متاسفانه تا به امروز رسیدگی نشده است .
  برای کسب درآمدهای پایدار چه کاری انجام داده اید ؟

 در خصوص درآمد پایدار تا حدودی کارهایی شده است . در دوره چهارم شورا زمینی به مساحت 4۰۰۰ متر مربع خریداری شد و به صورت غرفه بندی و در قالب اجاره 
در اختیار درخواست کنندگان قرار گرفته است . محل درآمد دیگر ما از اجاره ماشین آالت شهرداری که به مردم خدمات می دهند تامین می شود . همچنین تصمیم 

داریم زمینی را که به مساحت ۲۰۰۰ است با سازه های سبک تجاری بسازیم و در اختیار درخواست کنندگان قرار دهیم تا به مجموع درآمدی شهر اضافه شود . 
  شما دو دوره است در شورا فعالیت می کنید فکر می کنید چه موانع مهمی در بهبود عملکرد شوراها وجود دارد ؟

 شورا نماینده مردم هست بنابراین همدلی و همزمانی شوراها عامل موثری در پیشرفت آن است و اگر این باشد قطعا این شوراها موفق خواهد شد و مردم راضی خواهد 
بود. خوشبختانه در این دوره همدلی و همزبانی خوبی بین ما حاکم بوده است 

      مهمترین اولویتی که امسال پیگیری خواهید کرد چه  مواردی خواهد بود ؟ 
ورودی منطقه ما حریم شهرداری مشکین دشت و محمد شهر است که هیچ خدماتی به آن نمی دهند ولی ما تا به امروز و به رغم اینکه خارج از محدوده ما بوده است 
کمک کرده ایم در لکه گیری آسفالت آنجا . هرچند نمی توانیم خدمات بدهیم ولی تصمیم داریم ورودی را دوبانده کنیم روستای فرخ آباد زیبادشت توانسته به لحاظ 
جغرافیایی تمام شهرهای اقماری استان تهران و البرز را به هم متصل کند ولی با این حال فاقد کمربندی هست و بنا داریم با بروزسازی طرح هادی روستا که از سال 7۳ 

تاکنون کمربندی بسازیم . بحث نیروی انتظامی و افزایش تعداد نیروی های آن هم بحث مسئله مهمی است که پیگیری خواهیم کرد.
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باغ های فرخ آباد و مشکین دشت در حال نابودی است 

      کریم اسدی
        رئیس شورای اسالمی

        روستای فرخ آباد و 
        زیبادشت

      معصومه رضایی
        رئیس شورای بخش 

       مشکین دشت فردیس

امنیت مهم ترین دغدغه فرخ آباد و زیبادشت 

فرخ آباد و زیبادش�ت یکی از روس�تاهای شهرس�تان فردیس بخش 
مشکین دش�ت و بزرگترین روستای اس�تان البرز محسوب می شود 
. مساحت این روس�تا 1647 هکتار اس�ت که که از این مساحت 3۲۵ 
هکتار طرح هادی محس�وب می ش�ود و جمیعتی بیش از 1۲ هزار نفر 
دارد و دهیاری آن ب�ا رتبه 6 در حال فعالیت اس�ت . ب�ا توجه به یافته 
هاي باستان شناسي و کشف سفالینه هاي اخرایي رنگ، پیشینه این 
روستا را به یک هزار سال قبل از میالد تخمین مي زنند. غالمعلي تپه 
مربوط به هزاره چهارم قبل از میالد اس�ت و زال تپ�ه مربوط به دوران 
سلجوقیان از آثار تاریخی این روستا به شمار مي رود، همچنین دیوار 
و برجک نگهباني مربوط به قلعه فرخ آباد، یک می�دان مرکزي که در 
اطراف این میدانگاه، بناهای�ي چون عبادتگاه و دیگ�ر ابنیه عمومي 
نیز مشاهده مي ش�ود. به لحاظ بافت جمعیتي ، سه قشر عمده شامل 
بومیان اصیل ف�رخ آباد با قدمتي بی�ش از چهارصد س�ال ، مهاجران 
نیشابوري حدود هفتاد سال و مهاجران زنجاني با سکونت بیش از سه 
دهه شاکله جمعیتي این روستا را تشکیل مي دهند. این روستای زبیا 
که یکی از بهترین ش�رایط آب و هوایی را در الب�رز دارد ، از نظر خاک 
هم جزء مرغوب ترین روس�تای البرز محسوب می ش�ود و همین امر 
پتانسیل خوبی را در حوزه کش�اورزی و محصوالت باغی و گلخانه ای 
فراهم آورده است که در صورت حمایتهای دولتی می تواند در افزایش 
اشتغال روس�تایی در سطح استان تاثیرگذاری باش�د . روستای فرخ 
آباد و زیبا دش�ت همچنین دارای سه مسجد ش�امل مسجد حضرت 
ابوالفضل برای آذری ها، مس�جد امام حس�ن مجتبی بعنوان مسجد 
جامع روستا و مسجد امام رضا برای نیشابوری ها است که نقش موثری 

در فعالیتهای فرهنگی و خدمات به روستاییان دارد  .
 

فرخ آباد زیبادشت
 نگین روستاهای البرز 

      محدودی�ت ه�ا و مش�کالت روس�تای 
مشکین دشت از نظر شما چیست ؟ 

یکی از مشکالتی که ما داریم این است که ما قبال 
بودجه دولتی داشتیم ولی این بودجه قطع شده و 
دیگر کمکی به ما نمی ش��ود و به دلیل مشکالت 
مالی مجبور شدیم از سه تا پرسنلی که در اختیار 
داشته ایم یک نفر را تعدیل کنیم و االن به سختی 
هزینه ه��ای ج��اری را تامین می کنیم . مس��اله 
بعدی بحث ساخت و سازهای غیرمجاز است که 
با توجه به وس��عت زیاد منطقه و حریم شهر و باغ 
های زیادی که در این منطقه وج��ود دارد بدلیل 
کمبود نی��رو و اینکه نی��روی انتظام��ی هم فاقد 
ابزارهای کافی برای گش��ت زنی هست ، ساخت و 
سازهای غیرمجاز زیاد است و ما بدلیل مشکالت 
گفته شده نمی توانیم بر آنها نظارتی داشته باشیم 
و اکثر باغات در حال خرد شدن هستند در حالی 
که از ما انتظار می رود سرانه فضای سبز فرخ آباد و 
مشکین دشت را حفظ کنیم متاسفانه این امکان 
برای ما وجود ندارد و این باغ ه��ا هر روز کوچکتر 

می ش��وند و جالب اینکه با توجه ب��ه اینکه داخل 
باغ ها ویال ساخته می ش��ود و مورد استفاده قرار 
می گیرد ساکنین انتظار دارند نسبت به نظافت و 
رفت و روب آنها فعالیت داشته باشیم در حالی که 

آنها هیچگونه عوارضی را نمی پردازند . 

      ظرفیت های فرخ آباد و زیبادش�ت برای 
ایجاد اشتغال روستائیان چیست ؟ 

ب��ا توجه ب��ه کیفی��ت آب و ه��وای ف��رخ آباد و 
مرغوبی��ت زمینی که وج��ود دارد اگ��ر دولت با 
وام های کم بهره حمایت کن��د  فرخ آباد بهترین 
ش��رایط را برای پرورش گل و همچنین پرورش 
توت فرنگی، خیار، گوجه و همچنین محصوالت 
باغی دارد که ب��ا توجه به پتانس��یل های باالیی 
بخش کشاورزی منطقه می توانیم از این ظرفیت 
برای کارآفرین��ی جوان های فرخ آباد اس��تفاده 
کنیم ولی متاس��فانه آنقدر س��یر مراحل وام ها 
س��خت اس��ت و موانع زیادی جهت بهره مندی 
از وام ها هس��ت که جوانان فرخ آباد نتوانس��تند 

از وام هایی که به روس��تاییان می دهند استفاده 
کنند.

      در دوره جدید ش�ورا چ�ه اقداماتی را در 
جهت کاهش مش�کالتی که اش�اره کردید 

انجام داده اید ؟ 
ببینید خیلی از مش��کالت با بودجه حل می شود 
و ما قباًل یک بودجه داش��تیم پیرو آن سه چهار تا 
نیرو داش��تیم که این نیروها در منطقه به گشت 
زنی هم می پرداختن��د و حتی االمکان از تخلفات 
جلوگیری میکردند ولی االن چون بودجه نداریم 
نمی توانیم کاری کنیم و اگر حریم فرخ آباد اصالح 
شود و باغ ها زیر نظر ما بیاید می توانیم از امکانات 
دهیاری هم استفاده کنیم . ما از طریق فرمانداری 
و بنیاد مسکن پیگیری کرده ایم که این ها باغ ها 
بیایند در حریم فرخ آباد و مسئولین قول مساعد 
دادند ولی اینکار زمان می ب��رد چون طرح هادی 
روستا قدیمی است و می بایست بروزرسانی شود 

و این پروسه زمان بر است .

      ش�ما تنه�ا بانوی عضو ش�ورای روس�تا 
هس�تید با توجه به بافت س�نتی روستا آیا 
تاکنون ش�اهد نگاه تبعیض آمیزی از سوی 

همکارانتان یا مراجعین بوده اید؟  
تاکن��ون هی��چ محدودیتی حس��ن نک��رده ام و 
خوشبختانه نگاه همکارنم مثبت بوده و خودشان 
همیش��ه حامی این بوده اند که یک خانم در شورا 
باشد. اینجا یک منطقه سنتی و ما میبینیم وقتی 
مراجعین خان��م ی��ک زن را بعنوان عضو ش��ورا 
میبینند چقدرخوشحال می شوند و راحتر مسائل 

و مشکالتشان را انعکاس می دهند. 

      در ح�وزه های فرهنگ�ی و اجتماعی چه 
اقداماتی انجام داده اید ؟ 

با توجه به اینکه منطقه س��نتی است در بعضی 
زمینه ها آگاهی اجتماعی کم اس��ت اگر آگاهی 
اهالی از مس��ائل باال برود قاعدتا مشکالت کمتر 
می شود . بدین جهت ما با استفاده از ظرفیتهای 
فرهنگس��رای موجود و دو پایگاه بس��یج و یک 
زینبیه ای ک��ه در روس��تا وج��ود دارد، در 1۵ 
سال گذش��ته س��عی کرده ایم که کالس های 
مشاوره خانواده همیش��ه برقرار باشد و شورا هم 
حمایت می کند و این خوشبختانه باعث ارتقای 
فرهنگی شهر شده اس��ت . اینجا آرامش داریم و 
بدین جهت برخی آس��یب های اجتماعی  اینجا 

کمتر است .
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استفاده بهینه
 از منابع آبی 

در مدیریت پایدار 
محیط زیست شهری 

بارندگی های فصل زراعی سال ۹7 ،خصوصا سیالب های فروردین ماه کش��ور که طبق آمارهای هواشناسی در دهه های اخیر بی سابقه اعالم گردید. و ذخیره ۲1 
میلیاردی مخازن سدهای کشور ،در گستره ایران  ،این سوال را در اذعان بهره برداران منابع آبی کشور ایحاد نموده است ،آیا دوران خشکسالی ها به سر آمده است؟و 
با وجود منابع آبی قابل توجه ذخیره شده ، محدودیت های استفاده از منابع آبی در حوزه مصارف شهری از جمله شرب و توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و سایر 

مصارف ،برای شهروندان و جمعیت های انسانی  کاسته شود و سیاست ها و تصمیم گیری های مدیریت شهری بسوی کاهش محدودیت ها سوق یابد؟
واقعیت آنست ایران پهنه سرزمینی خشک و نیمه خشک با بیش از ۵۵% مساحت  فالت بیابانی و با داشتن دو کویر لوت و مرکزی ، از حیث منابع آبی هم در بخش 
سطحی و هم زیرزمینیست با محدودیت روبروست.. و متوس��ط بارندگی درازمدت آن  کمتر از ۲۵۰ میلیمتر می باشد. گرچه پهنه شمالی البرز )حوزه هیرکانی( 
با میزان بارندگی ۶۰۰ ت��ا 1۲۰۰ میلیمتر از محدودیت چندانی در بهره ب��رداری بهینه از منابع آبی بعنوان یک پارامتر مهم منابع اکولوژیکی و زیس��تی در حیات 
اجتمایی زیستمندان از جمله جمعیت انسانی برخوردار نیست، اما بیش��تر مساحت کشور با تنگناههای ش��دید آبی در دهه های اخیر حتی در برداشت از سفره 
های  آبهای زیرزمینی مواجه بوده است. بطوریکه  حواشی کالن شهرها از جمله شهرهای کوهپایه ای تهران ، کرج و همدان و .... فرونشست زمین  بوقوع پیوسته 

است. فرونشست زمین معنایی جزء ته نشین شدن منابع آبی سفره ها و خالء فضا و ایجاد گودال و حفره نیست. 
سیالب های فروردین ماه ۹8 و افزایش ذخایر سدهای کشور که بیشتردر دو رش��ته کوه البرز و زاگرس ، وفور منابع آبی س��طحی را در سال ۹8 و چند سال آینده 
ایجاد نموده است، بدلیل شرایط اقلیمی درازمدت ایران که به آن اشاره شد ، می بایست بدالیل زیر با همان دیدگاه  مصرف بهینه منابع آبی در بخش شرب و رویکرد 

استفاده از گونه های گیاهی با نیاز آبی کم ، و ترجیحاً گونه های بومی سازگار با اقلیم مناطق ،توسط بخش های کارشناسی برنامه ریزی و مدیریت گردد. 
الف-ذخایر سدهای کشور که بیشتر در دو رشته کوه البرز و زاگرس موجود می باشند، عمده جمعیت کشور و اکثر شهرها و کالن شهرهای ایران را  تغذیه می کنند.

ب- جمعیت زیاد انسانی و تنوع فعالیت های معیشتی از جمله کش��اورزی ،دامداری ،صنعت و تامین آب شرب و ....درکاهش این منابع ذخیره ای در کوتاه 
مدت ،کاهش ذخایر را بهمراه خواهد داشت.

ج-افزایش دمای اقلیم ایران حتی در مناطق کوهپایه ای، مطابق با مطالعات موردی در کش��ور، میزان سطح تبخیر را افزایش و بخشی از ذخایر آبی سدها را 
کاهش خواهد داد.

د- هیچگونه مدارک و مستندات متقن توسط سازمان هواشناسی مبنی بر شروع دوره های تر سالی مطابق با اطالعات ماهواره ای ارائه نگردیده است.
ه- گرچه سدهای انسان س��اخت ، در کوتاه مدت منابع آبی مطمئنی برای جمعیت ها ایجاد می کند ، اما درازمدت بر افزایش درجه خشکی بستر خاک 

حوزه آبریز تاثیرگذار و نهایتا از حجم آب سفره های زیرزمینی خواهد کاست.
لذا در راستای تقویت منابع آبی کشور هم در بخش سطحی و هم زیرزمینی از طریق اس��تراحت دادن به بهره برداری از سفره های زیرزمینی ، و حفظ 
ذخایر منابع آبی سدها برای سال های آتی )حداقل ۳ س��اله( و ایجاد امنیت منابع ّآبی مورد نیاز کالن شهرها ،الزمست در مصارف شهری و مدیریت 

های زیست محیطی شهر،  همچنان رویکرد الگوی مصرف آب  با تاکید بر نحوه مصرف در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی برنامه ریزی و مدیریت گردد. ت 
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         از حواشی که درباره تهاتر         
                 به وجود آمده هم بگویید               

برای تامین منابع مالی مت��رو یک متر تهاتر هم انجام ندادی��م! تهاتر یعنی چه؟ 
یعنی اینکه فردی می آید کاری برای ش��ما انجام می دهد و ش��ما یک ملک در 
اختیار خودت را ب��ه او می دهید و قیمتی هم که می گذارید قیمت کارشناس��ی 
است، حاال یک فردی آمده مثاًل یک سازنده، س��اختمان ساخته و به شهرداری 
مثاًل 1۰۰ میلیون تومان بدهکار اس��ت و از آن طرف، سابیر هم از ما یک میلیارد 
می خواهد. کاری که سابیر می کند این است که می رود آن خرده بدهکار را پیدا 
می کند و بابت آن بدهی با او توافق می کند و ملک می گیرد، ما هم به ش��هرداری 
می گوییم بدهی آن شخص را از طلب شرکت سابیر کسر نماید. این اسمش تهاتر 
نیست. سازندگان بدهکار به شهرداری به سابیر مراجعه مینمایند. شرکت سابیر 
از آنها ملک برداشته و معوض آن طلب خودش را با شهرداری تسویه کرده است 
این چیزی است که باعث ایجاد شبهه برای دوستان ش��ده است به خاطر اینکه 
می بینند ش��هرداری زمین خود را 1۰۰ میلیون تومان به پیمانکار می فروشد و  
پیمانکار آن را  1۵۰ میلیون تومان می فروش��د این در حالی است که اگر بررسی 
کنیم می بینیم که پیمانکار زمین را برده کمیسیون ماده ۵ و یک طبقه را به سه 
طبقه افزایش داده و فروخته ولی ما نمی توانی��م اینکار را انجام بدهیم چون خال 
قانونی وجود دارد. اینها مسایل فنی و پیچیده ای است که باید دقیق توضیح داده 
ش��ود تا ابهامی نماند ولی متاسفانه فرصت پاس��خگویی در صحن علنی خیلی 
محدود اس��ت و برخی از منتقدین هم هنگام ارائه توضیح��ات از صحن بیرون 
می روند. متاسفانه کار ما به گونه ای است که دیده نمی شود. در هر حال در نقد و 
انتقاد نباید از جاده عدل و انصاف خارج شد آدم وقتی به رغم تمام زحمت ها کم 
لطفی ها را می بیند دچار ناامیدی و افس��ردگی می شود این شاید برای بعضی ها 
خوشایند باشد ولی برای من نیست من به حمل نقل س��الم و پایدار اعتقاد دارم 
و به دنبال این هس��تم که همچون گذش��تگان که آثاری را برجا گذاش��تند و ما 
اکنون به آن افتخار می کنیم ما هم بتوانیم کاری کنی��م که آیندگان به نیکی از 

آن یاد کنند.

        برخی با فروش اوراق مشارکت برای مترو مخالفند در این خصوص چه توضیحی دارید؟               

در کشور با تدبیر دولت 1۰ هزار تومان میلیارد تومان اوراق مشارکت برای قطارهای شهری فروخته شده است.  سهم شهر کرج از این ده هزار میلیارد تومان چقدر بوده است ؟ 1۰۰ میلیارد 
تومان ! جمعیت شهر کرج چند درصد این کالنشهرها است که به آن ها اوراق مشارکت دادند؟ هشت درصد یعنی ما فقط یک هشتم حق مردم کرج را  توانستیم بگیریم ولی اکنون فروش 
۲۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در مراحل آخر است و  یک 7۰۰ میلیارد تومان را هم درخواست کردیم که در آخرین جلسه صحن علنی شورای شهر مصوب شد . انتقادی که می شود این 
است که این اوراق با بهره باالیی که دارند توجیه اقتصادی برای خرج کردنشان نیست اما ببینید ما 1۰۰ میلیارد تومان اوراق سال ۹۳ فروختیم اگر رقم 1۰۰ میلیارد تومان را در سال ۹۳ کار 
می کردیم آن کار االن با ۳۵۰ میلیارد تومان هم قابل جمع کردن نبود اگر 1۰۰ میلیارد تومان را آن وقت می دادند چند کابل و ترانس می گرفتیم با دالر ۲۵۰۰ االن چقدر ارزش داشت؟ به طور 
ساده بخواهم بگویم مترو ساختن مثل خرید خانه در شرایط فعلی اقتصادی است. شما در این مملکت خانه بخرید با قرض و وام وقتی آخرین قسط آن را می دهید می بینید ارزش ملک تان 
بیشتر از چهار برابر شده است، کل متروهای کشور با همین شیوه ساخته می شود شما می گویید بد است بفرمایید در شرایط فعلی اقتصادی کشور جهت تامین منابع مالی چه باید بکنیم؟ دو را 

راه بیشتر وجود ندارد یا باید تعطیل کنیم یا اینکه پروژه را اگر می خواهیم راه بیندازیم باید  منابع مالی آن را تامین کنیم.

          برخی درصدهای اعالم شده در مورد پیشرفت کار را قبول نداشتند. برای این چه توضیحی دارید؟        

موضوع دیگری که به آن انتقاد می شود درصدهای مختلفی است که  درباره پیشرفت مترو گفته می شود از ۳۳ درصد تا ۳7 درصد رقم هایی است که عنوان شده است. باید بگویم که درصدها چیزی 
نیست که هر لحظه بتوانیم اندازه بگیریم یا درصد بگیریم، درصد  چگونه تعیین می شود؟ این یک پکیج است.  این پروژه به صورت طرح و ساخت است. EPC نمی آید بگوید چون این کار ۲۰ درصد 
پیشرفت داشته پس یک درصد به آن اضافه کنیم،   EPC می گوید کار پس از تایید مشاور یک درصد به آن اضافه می شود، به این کار می گویند ساختار شکست، این پکیج مثل این می ماند که شما 
اگر خانه ساختید اسکلت را زدید می گویید 1۰ درصد پیشرفت کرد، دیوار چینی ش��د 4۰ درصد و... کاری که ما کردیم این بود یک زمانی کارهای کوچک انجام شده بود و در مرحله تایید بود و ما 
نمی توانستم همه را اعالم کنیم. لذا این شائبه پیش آمد که کاًل دو درصد پیشرفت شده ولی وقتی تاییدیه تمام کارها را گرفتیم یک پله صعود کردیم باال و برای خیلی ها شبهه شد که این چگونه افزایش 
یافت که توضیح دادم.  این را  هم مشاور تایید کرده است همان مشاوری که ۳1 درصد را تایید کرد همانی که باید 1۰۰ درصد را تایید کند. تاکید دارم که اینها بحث های فنی است و دوستان  می توانند 

اینها را از مهندسان اهل فن بپرسند یا فرد مورد وثوق را معرفی کنند که به اتفاق ایشان این موارد را بررسی کند.

      و سخن پایانی       

همانطور که گفتم مترو ساختن مثل خرید خانه است بروید ببینید دیگران چگونه خانه دار شدند خانه خریدند و ما هم مثل آنها عمل کنیم . مثال در مشهد که به همراه آقایان 
خلیلی و رسولی رفته بودیم آقای خلیلی از رئیس ش��ورای شهرمشهد پرسید چگونه پروژه های کالن ش��هری از جمله مترو را اولویت بندی می کنید که ایشان در پاسخ گفت 
اولویت بندی نمی کنیم ما اول می نشینیم کنار همدیگر مخارج مترو را  کنار  می گذاریم بعد هرچه باقی ماند تقسیم می کنیم . این رویکرد مشهد نسبت به پروژه قطارشهری 
خود است. در متروی مشهد، برای ساخت 14 کیلومتر خط با 1۳ ایستگاه با حمایت جدی دولت و شهرداری و شورای شهر مشهد، حدود 17۰۰ میلیارد تومان جهت کارهای 
عمرانی به اضافه ۲۰۰ میلیون یورو جهت خرید و نصب تجهیزات هزینه شده است. این نشان از اراده استانی برای پیشبرد پروژه است و ما هم باید اینگونه باشیم .   من برداشتم 
این است که دینم را به شهرم ادا کرده ام و دوست دارم کرج حمل و نقل سالم و پایداری داشته باش��د و من و همکارانم حاضریم هرگونه مساله ای و ابهامی باشد برطرف کنیم و 

نسبت به کارهای هم که انجام داده ایم پاسخگو هستیم. 
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