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مترو هم اکنــون 7خط فعال دارد کــه از میان آنها 
برخی خطوط آن مانند 4، 6و 7هنوز تکمیل نشده اند 
و شهرداری تکمیل آنها را در اولویت قرار داده است. 
به گزارش همشهری، هم اکنون تکمیل شدن خطوط 
فعلی، مطالعات و اجرای 4خط جدید، تامین ناوگان 
موردنیاز، تامین تجهیزات الزم و نوسازی و بازسازی 
اساسی ناوگان در حال کار، بار سنگینی روی دوش 

بخش حمل ونقل زیرزمینی تهران گذاشته است.
 این بار، سال ها سنگین تر شده و حاال مدیریت شهری 
باید در چند جبهه کاری اقدامات گسترده ای انجام 
دهد تا حمل ونقل انبوه بر و محبوب شهری پایتخت، 
سرحال تر و گســترده تر از همیشــه به شهروندان 
خدمت رسانی کند. در این میان از یک سو معاون مالی 
و اقتصاد شهری شهردار تهران خبرهای خوشی برای 
یکی از نیازهای اصلی ناوگان مترو دارد و از ســوی 
دیگر مدیرعامل شرکت ساخت مترو اعالم می کند 
که تکمیل خطوط هفت گانه فعلی، به حدود 70هزار 
میلیارد تومان که تقریبا معادل یک ســال بودجه 

شهرداری تهران می شود، نیاز دارد.
به هرترتیب اینطور که ابوالفضل فالح، معاون مالی 
و اقتصاد شــهری شــهرداری تهران خبر می دهد 
209چرخ واگن مترو آن هم در شرایط سخت تحریم 
از گمرک ترخیص و به شهرداری تحویل داده شده 
است. او می گوید: »با وجود تحریم ها، به تازگی 2هزار 
چرخ مترو به همت شرکت ســرمایه گذاری شهر از 
طریق مناقصه عمومی ثبت ســفارش و در مرحله 
نخســت 900چرخ در 3پارت وارد کشور شده که 
209عدد تحویل شــده و مابقــی در مرحله نهایی 

ترخیص از گمرک هستند.«
خالی بودن انبار شــرکت مترو موضوعی اســت که 
مدیریت شــهری بارها به آن اشــاره کرده و فالح 
هم با بیان اینکه در ســال های گذشــته به دالیل 
نامعلوم، برای تأمین قطعات یدکی به ویژه چرخ که 
از مهم ترین قطعــات موردنیاز برای نگهداری واگن 
است، اقدامی صورت نگرفته، می گوید: »با پیگیری ها، 
تأمین به موقــع نقدینگی و کنترل رونــد اجرایی، 
چرخ های واگن )209عدد( بیش از ۱00روز زودتر 
از کل زمان پیش بینی شده در قرارداد، تحویل انبار 
شرکت بهره برداری مترو شده است که با این اقدام 

بخش قابل توجهی از مشکالت مترو حل خواهد شد.« 
به گفته او در هفته های آتی، مابقی چرخ ها به صورت 
مرحله ای به انبار شــرکت بهره برداری مترو منتقل 
می شــوند تا در بخش تعمیرات و نگهداری ناوگان 
مورداســتفاده قرار گیرند. معاون مالــی و اقتصاد 
شهری شهردار تهران تأکید می کند: »خرید چرخ ها 
۵0درصد ارزان تر انجام شده؛ به طوری که 27میلیارد 
تومان کاهش قیمت در این خریــد صورت گرفته 
اســت؛ بنابراین امیدواریم با رویکرد شهردار تهران 
برای خرید قطعات اضطراری مترو، شــاهد افزایش 
رضایتمندی مسافران و بهبود کیفیت خدمت رسانی 

و افزایش ایمنی مترو باشیم.«

اعتبار 70هزارمیلیــاردی برای تکمیل خطوط 
هفت گانه مترو

مدیرعامل شرکت متروی تهران از تکمیل خطوط 
هفت گانه متــروی پایتخت خبــر داد و گفت که 
شــبکه ریلی تهران در 7خط فعال است و به مردم 
خدمات ارائه می دهد، اما برای تکمیل ایســتگاه ها 
و بهره برداری از مسیرهای توسعه ای این خطوط و 
همچنین احداث و تکمیل پایانه ها و پارکینگ های 
مترو و ساخت پســت های برق، به 70هزار میلیارد 
تومان اعتبار نیاز است. به گفته مسعود درستی برای 

پیشبرد برنامه های مترو در حوزه تکمیل ایستگاه ها 
و بهره برداری از مسیر خطوط ریلی باتوجه  به شرایط 
کنونی باید بودجه یک ســال شــهرداری تهران را 

هزینه کرد.
به گزارش همشهری، بخش قابل توجهی از ایستگاه ها 
در خطوط هفت گانه مترو بهره برداری  شده اند، اما 
باتوجه  به تقاضای زیاد مسافران از حمل ونقل ریلی، 
توســعه خطوط، تکمیل و افزایش ایستگاه ها امری 
اجتناب ناپذیر اســت. البته که در ایــن میان نباید 
از ورود واگــن به ناوگان مترو غفلــت کرد. به گفته 
مدیرعامل شرکت مترو عالوه بر توسعه سخت افزاری 
ساختار شبکه متروی تهران، باید حدود ۱۵00واگن 
به نــاوگان حمل ونقل ریلی تزریق شــود؛ اقدامی 
که گرچه سبب کاهش ســرفاصله حرکت قطارها 
)هدوی( می شــود، اما نیازمند منابع مالی است که 
عمدتا باید توســط دولت تأمین شــود. درستی در 
ادامه تأکید کرد: »جهت تکمیل خطوط هفت گانه 
یک فرایند منظم و مطمئن برای تأمین منابع مالی 
موردنیاز الزم اســت که درصــورت تحقق این امر، 
می توان تا پایان سال ۱402شــاهد بهره برداری از 
تمام ایستگاه های باقیمانده خطوط 6و 7بود؛ البته 
به موازات این دورنمای کوتاه مدت، حتما باید نگاه 
بلندمدت به اهداف توسعه ای طرح جامع حمل ونقل 

ریلی پایتخت داشت و تأمین ناوگان حمل ونقلی را 
مدنظر قرار داد.«

افزایش خطوط براساس طرح جامع ریلی
طرح های توســعه خطوط هفت گانــه و همچنین 
خطوط جدید )8، 9، ۱0و ۱۱( براساس مصوبه طرح 
جامع حمل ونقل ریلی پایتخت از اولویت های شرکت 
متروست که به گفته درستی هزینه توسعه خطوط 
هفت گانه و جدید را می تــوان از طریق تهاتر امالک 
و بارگذاری مجتمع های ایستگاهی تأمین کرد، اما با 
احتساب قیمت امروز کاال و خدمات محاسبه شده و با 
اعمال ضریب تورم، قاعدتا سال به سال بیشتر خواهد 
شد. او تأکید کرد: »با احتساب ارزش امروز پول رایج 
کشور، برای تکمیل خطوط هفت گانه، تأمین ناوگان 
موردنیاز و همچنین تحقق برنامه های توســعه ای 
طرح جامع حمل ونقل ریلی تهران در نگاه افق ۱420، 
محاسبات نشان می دهد حداقل 300هزار میلیارد 
تومان منابع مالی الزم است؛ بنابراین درصورت تداوم 
روش های متداول و جاری تأمین پول که هم اکنون 
شاهد هســتیم، قطعاً حمایت ها و کمک های بسیار 
پررنگ دولت از این به بعد ضروری است تا بتوان خط 
پایانی بر تحقق اهداف نشانه گذاری شده در مقیاس 

برنامه های میان مدت متصور بود.« 

چرخ تحول مترو به گردش درآمد
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران: 900چرخ واگن حمل ونقل زیرزمینی تهران از گمرک ترخیص شد

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

3 ایستگاه و 9ورودی
شرکت متروی تهران از مهر ۱400تا به امروز یعنی در مدت زمان 
8ماه که از آغاز فعالیت مدیریت جدید شهری می گذرد، چندین 
پروژه و برنامه را اجرا کرده و به ســرانجام رسانده است. نگاهی به 
عملکرد شرکت متروی تهران در 8ماه خدمت نشان می دهد که 
طی همین مدت، عالوه بر پروژه هایی که در دســت اقدام است و 
ایستگاه مترو و  در آســتانه بهره برداری قرار دارد، تا کنون فقط 3 

9ورودی ایستگاه مترو تکمیل و افتتاح شده است.

افتتاح 3ایستگاه
شهید رضایی )خط 6(، توحید )خط7( و بوستان گفتگو )خط7(.

افتتاح 9ورودی دوم
ورودی دوم ایستگاه برج میالد، ورودی دوم و شمالی ایستگاه 
بعثت رودکی، ورودی شرقی ایســتگاه رودکی، دومین ورودی 
مستقل ایستگاه مهدیه، ورودی دوم ایستگاه مرزداران، ورودی 
شمالی ایستگاه مولوی، ورودی غربی ایستگاه بریانک، ورودی 
ایستگاه مدافعان سالمت و ورودی دوم ایستگاه یادگار امام )ره(، 
9ورودی جدید ایستگاه های مترو هستند که از 8مهر ۱400تا 9 

اردیبهشت ۱40۱به بهره برداری رسیدند.

دیگر فعالیت ها در یک نگاه 
   پیشرفت عملیات اجرایی پروژه توسعه جنوبی خط 6در منطقه شهرری
   آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه شــرقی خط 4و ادامه عملیات 

ساخت ایستگاه های پروژه توسعه غربی خط 4
   قرارگیری فاز نخست پایانه اکباتان در آستانه بهره برداری 

   از سرگیری عملیات اجرایی پروژه خط متروی تهران – پرند به طول 
19کیلومتر )رفع موانع اجرایی و تأمین منابع مالی(

   تکمیل تأسیسات خطوط مختلف از قبیل پله برقی، آسانسور و...
   تأدیه پول اوراق مشارکت سال های 1398و 1399

   پیگیری مطالعات خطوط جدید )خطوط 8تا 11(
   پیگیری فاینانس قرارداد 630واگن  )چینی( و 113واگن )داخلی(

افتتاحیه های پیش روی متروی تهران در سال 1401 
1- افتتاح حداقل 5ورودی جدید در خطوط 6و 7

2- بهره بــرداری از ایســتگاه های خیابان شــهدای هفدهم شــهریور، 
شهید دادمان و میدان کتاب در خط 7 )4کیلومتر مسیر وارد شبکه 

بهره برداری خط 7می شود(
3- بهره بــرداری از ایســتگاه های میــدان شــهدای هفتم تیــر، میدان 
حضــرت ولیعصر)عــج(، بوســتان اللــه و خیابــان کارگــر در خــط 6 

)9کیلومتر مسیر وارد شبکه بهره برداری خط 6می شود(
4- بهره برداری از 2هواکش میان تونلی و پست برق جنوبی خط 6

5- اتمام عملیات حفاری پروژه توسعه جنوبی خط 6
6- افتتاح ایستگاه پروانه در بخش توسعه غربی خط 4)1/2کیلومتر 

مسیر وارد شبکه بهره برداری خط 4می شود(
7- بهره بــرداری از فــاز نخســت پــروژه خــط متــروی تهــران – پرنــد 

)19کیلومتر(

پرویز سروری
نایب رئیس شورای شهر تهران

به گفتــه پزشــکان وضعیت جســمانی 
مهدی چمران، رئیس پارلمان شــهری 
رو به بهبود است و روند درمان به خوبی 
طی شــده و امروز به صــورت آنالین در 
جلسه شــرکت می کند و براساس نظر 
پزشکان از هفته آینده شاهد حضور او 
در صحن پارلمان شهری خواهیم بود.

مهدی هدایت 
شهردار منطقه19

طــرح بازآفرینــی ناحیــه3 منطقــه در 
کمیســیون مــاده5 بــا حضــور شــهردار 
تهران، معاون وزیر راه و دبیر شورای عالی 
معمــاری و شهرســازی ایــران تصویــب و 
بــه شــورای عالی معمــاری و شهرســازی 
ایران ارسال شده که پس از آن اقدامات 
اجرایــی اش آغــاز می شــود و شــاهد رفع 
مغایرت کاربری ها،  تأمین خدمات برای 
شــهروندان، جلوگیری از روند گسترش 
سکونتگاه های غیررسمی و... در جنوب 

تهران خواهیم بود.

نقل قول خبر

عدد خبر

نیم نگاه

فعال شــدن  از  منطقــه2  شــهردار 
22ایستگاه ورزش شــهروندی خبر داد. 
مهــدی صالحی گفــت: »ایســتگاه ها با 
هدف ایجــاد محیط هــای مناســب برای 
انجام حرکات ورزشــی و تشویق و ترویج 
فرهنگ ورزش همگانی بین شهروندان 
در بوستان ها فعال شــده اند.« به گفته 
او ایســتگاه ها ویــژه بانــوان و آقایــان در 

2شیفت صبح و عصر فعال هستند.

22
ایستگاه 

مدیــرکل مهندســی ایمنــی و ترافیــک 
شهرداری تهران از ایمن سازی 900محل 
حادثه خیــز و پرخطــر درون شــهری خبــر 
داد و گفــت: »ایــن نقــاط را در مناطــق 
مهم تریــن  کــه  کرده ایــم  شناســایی 
محــور بزرگــراه امام رضــا)ع( اســت که تا 
پایــان ســال از طریــق اصالح هندســی، 
ایمن ســازی می شــوند.«  سیدحســین 
حسینی نژاد عنوان کرد که رفع خطر در 
محل هــای حادثه خیــز منجر بــه کاهش 
تصادفات می شود و ازاین رو شهروندان 
بــا ایمنــی بیشــتری می تواننــد از معابــر 

به ویژه محورهای بزرگراهی تردد کنند.

900
محل پرخطر


