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ایستگاه شــهدای 17 شــهریور به عنوان نوزدهمین 
ایســتگاه خط 7مترو و صدوچهل و سومین ایستگاه 
شــبکه خطوط متروي تهران ظهر دیــروز با حضور 
جمعی از مدیران شهری و برخی عوامل اجرایی پروژه 
به بهره برداری رسید. این ایستگاه در مرز مناطق 1۲ 
و 1۴ واقع شده و ایستگاهی تقاطعی با خط 6متروي 
تهران اســت؛ یعنی درســت جایی که اهالی اطراف 
میدان خراسان، میانه خیابان 17 شهریور، بلوار قیام و 
محله اطراف سال ها انتظار امکان دسترسی آسان تر و 
سریع به ناوگان حمل ونقل زیرزمینی را می کشیدند. 
حاال این امکان فراهم شده تا آنها با ارزان ترین روش 
از طریق مترو یا مستقیما به سمت شمال غرب تهران 
بروند یا از طریق خط 6به غرب پایتخت برسند. این در 
حالی است که خطوط 6و 7 با خطوط یک، ۲، 3و ۴ هم 

در چند نقطه دیگر ایستگاه تبادلی دارند.

نیاز به اعتماد و مشارکت مردم داریم
اجرای پروژه احداث ایســتگاه 17 شــهریور از سال 
139۴آغاز شــد و پس از حدود 7ســال سرانجام در 

دوره جدید مدیریت شــهری به بهره برداری رســید.
شهردار تهران دیروز در مراسم بهره برداری از ایستگاه 
17 شهریور صحبت هایش را با تبریک سالروز میالد 
امام هشــتم آغاز کرد و گفت: » ایستگاه 17 شهریور 
با سرپنجه های هنرمندانه در قرارگاه خاتم و شرکت 
ســریر عمران، پس از قریب به 7 سال، به بهره برداری 
رسید. افتخار می کنم که بزرگ شده این محله هستم. 
گذشته این محل و سختی هایی که مردم می کشیدند 
در خاطرم هست و فاصله و بی عدالتی در این منطقه 
برای بنده ملموس است، امید است روزبه روز به سمتی 
حرکت کنیم که محصول آن ایجاد آرامش و امنیت، 
معنویت و پیشرفت شهر باشد.« علیرضا زاکانی افزود: 
»شهر تهران نیاز به یک بازطراحی و نوسازی دارد. این 
نوسازی ضمن به ارمغان آوردن امنیت، آسایش و رفاه 
باید چهره شهر را با هویت ایرانی-اسالمی به نمایش 
بگذارد. این نوســازی باید مجموعه هــای هویتی در 
محالت را به گونه ای در کنار هم قرار دهد که یک هویت 
یکپارچه از کالنشهر غرب آسیا به تصویر بکشد.«  او با 
اشاره به تشکیل قرارگاهی برای توسعه شهر بر محور 
حمل ونقل عمومی به ویژه مترو از 3ماه گذشته گفت: 
»احداث خط 1۰ آغاز شــده و برای ساخت خط 11 
تفاهمنامه نوشته شده و برای خط ۸ و 9 نیز باید اقدام 

جدی صورت گیرد تا فاصله ارائه خدمت از سال 1۴۲۰ 
به 1۴۰۵ منتقل شــود. در حوزه احداث، کار و تالش 

مشکلی نداریم بلکه مشکل اصلی منابع مالی است.«
شهردار پایتخت در ادامه به موضوعات شهرسازی فعلی 
تهران اشاره کرد و گفت: »شــورای عالی شهرسازی، 
شــهرداری تهران را الزام کرده اســت کــه باتوجه به 
بلندمرتبه سازی و ایجاد اقتضائات پیرامونی ایستگاه های 
مترو، شرایط جدید برای شهر فراهم کند. برای مثال اگر 
در میدان انقالب ایستگاهی وجود دارد که پیرامون آن 
توسعه فرهنگی و کتاب فروشی ها مستقر هستند، بتوان 
برای تمام پارسل های پیرامونی آن، هویت تعریف کرد و 
همه بدانند که هویت اندیشه تهران در کدام نقطه است. 

 شکوه معماری ایرانی 
در ایستگاه جدید مترو 

زاکانی: تهران نیاز به یک بازطراحی و نوسازی دارد

صد و چهل و سومین ایستگاه متروی تهران به بهره برداری رسید
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 توجه به معماری ایرانی-اسالمی 
در فضاهای جدید حمل ونقلی 

ایستگاه شهدای هفدهم شهریور می تواند 
جزو پرمخاطب ترین ایستگاه های تهران 
باشــد. یکی از محورهــای کلیدی که 
مدیریت شهری آن را پیگیری می کند، 
موضوع توجه به روح شهر در کنار کالبد 
شهر است. طی سال های گذشته توجه جدی به این موضوع 
نشده و سبب شــده بســیاری از آسیب ها ناشــی از همین 
کم توجهی باشــد. همچنین یکی از مصادیقی که در عرصه 
خدماتی باید بــه آن توجه کنیم، توجه بــه معماری داخلی 
اماکن عمومی است. باید هویت معماری ایرانی-اسالمی در 
فضاهای جدید مورد توجه قرار گیرد و تالش شــده معماری 
داخلی ایستگاه 17شهریور مطابق با تأکیدات شهردار تهران 
و معماری ایرانی-اســالمی باشــد.  البته ممکن است فاصله 
بسیاری با طرح های ایده آل و معماری اصلی داشته باشیم اما 

تالش می شود که این فاصله کم شود. 
ریل گذاری صورت گرفته در زمینه معماری ایرانی-اسالمی 
برای باقی ایستگاه ها و فضاهای شــهری مدنظر خواهد بود 
تا روزبه روز به ســمت معماری ایرانی-اسالمی حرکت کنیم. 
امروز متروی تهران جزو متروهای پیشرو در دنیا و ارزان ترین 
مترو در جهان و از نظر طول شبکه، تعداد ایستگاه و جابه جایی 
مســافر بین رتبه ۲۰ تا 3۰ قرار دارد. این پارامترها نشــان 

می دهد که متروی تهران جزو 1۰رتبه اول دنیاست. 
موضوع بعدی تشــکیل کمیتــه TOD )توســعه مبتنی بر 
حمل ونقل عمومی( با رویکرد جدید است. این کار با رویکرد 
جدید و منابع متفاوت نســبت به گذشته که باعث تحول در 
ساخت وساز حمل  ونقل می شود، آغاز خواهد شد و به تکمیل 
طرح های باقیمانده از تکمیل خطوط هفتگانه فعلی و احداث 
خطــوط چهارگانه کمک خواهــد کرد. نکته بعــدی انعقاد 
تفاهمنامه ای با شرکت مپنا برای ساخت کامل یکی از خطوط 
مترواست. امسال افتتاح حداقل 6ایستگاه، ورودی و پایانه ها و 
توسعه خطوط و رفع نواقص گذشته در دستور کار قرار گرفته 
اســت. طبق تأکیدات شهردار تهران، ایســتگاه ها به صورت 
کامل افتتاح خواهند شد تا هیچ نقصی نباشد؛ موضوعی که 
سال های گذشته به آن توجه نشده و مدیریت شهری جدید 

در حال رفع آن است.
موضوع بعدی به استانداردسازی آسانسورهای ایستگاه های 
مترو برمی گردد. استانداردســازی آسانســورهای سازمان 
استاندارد مربوط به ساختمان های عادی است و آسانسور مترو 
از نظر عمق چاهک و حفاری متفاوت است. سازمان استاندارد 
باید این همکاری را داشته باشــد که بتوانیم از آسانسورهای 
نصب شــده و همچنین آسانســورهایی که در آینده نصب 

می شود، بهره برداری کنیم.

وحیدرضا محمدی
شهردار منطقه 22

در راستای ایمن سازی  معابر، عملیات 
ویژه ای در خیابان ســامت کــه یکی از 
ورودی های جنوبی غرب شهر تهران به 
حساب می آید صورت گرفت. این محور 
از یک ســو  به خاطــر تــردد خودروها به 
محله آزادشهر و پیکان و از سوی دیگر 
به دلیل وجود بوستان جنگلی چیتگر و 
ایستگاه مترو نیاز به ایمن سازی  داشت 
که از طریق اصاح هندسی، اقدامات 

الزم انجام شد.

هادی حق بین
مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق 

شهرداری تهران
 عملیات اجرایی پروژه احداث بوستان 
سردار حاج قاسم سلیمانی به مساحت 
13هــزار مترمربــع در منطقــه 17آغــاز 
شده است و براساس برنامه ریزی های 
صورت  گرفته، پس از 3ماه این بوستان 
بــه بهره بــرداری می رســد. آب نمــای 
دوطبقه، زمین بازی و مسیر پیاده روی، 
برخی از امکانات این بوستان هستند.

نخســتین اغذیه فروشــی غرب تهران با 
10کانکس در خیابان اجتماعی )انتهای 
بلوار استاد معین( منطقه 9عصر دیروز 
با حضور شــهردار منطقــه و مدیرعامل 
شــرکت ســاماندهی صنایع و مشــاغل 
شــهر تهــران بهره بــرداری شــد.   در ایــن 
خیابــان، کانکــس غــذا، کافی شــاپ، 

رستوران ، فست فود و... وجود دارد.

شــهردار منطقــه 8با اشــاره بــه وضعیت 
فرســودگی بافت هــا گفــت: »حــدود 
143هکتــار )11درصــد( از بافــت منطقه 
فرسوده است و تا کنون 60درصد نوسازی 
شده  است.« فاطمه تنهایی با بیان اینکه 
ناحیه 3شهرداری منطقه، 6محله کاما 
فرســوده دارد، تأکید کرد کــه امیدواریم 
با تسهیات و قانونگذاری در شورای شهر 
تهران ، نوسازی این 6محله در دستور کار 

قرار گیرد.

10
کانکس

143
هکتار

نقل قول 

عدد خبر

باید هویت و نوسازی جدید شکل بگیرد که با معنا باشد نگاه
و سود حاصل از آن به صورت مستقیم به مردم برگردد 
یا در توسعه مترو هزینه شود. با این کار از طرفی مشکل 
حمل ونقــل و آلودگی هوا نیز مدیریت خواهد شــد ؛ 
چراکه با این اقدام به جای 1۴3 ایستگاه، 3۲۵ ایستگاه 
و به جای 1۵۰۰واگن ۴هزار واگن خواهیم داشــت و 
مردم تســهیالت ویژه ای را دریافت خواهند کرد. تنها  
چیزی که این ماجرا و ایده خوب را تحقق پذیر می کند، 
اعتماد و مشارکت مردم اســت.« زاکانی همچنین از 
پیگیری عقد قرارداد سازمان های بیمه گر برای نصب 

آسانسورهای خاص ایستگاه های مترو خبر داد.

ناکامی در حمله سایبری
شهردار تهران با اشاره به این موضوع که ساعت 1۲:3۸ 
ظهر 1۲خرداد حمله سایبری به سامانه های شهرداری 
صورت گرفت، از ناکامی دشمنان خبر داد و گفت: »در 
همان زمان که این جنایت صورت گرفت، تیم های ما 
مستقر شدند و با بسیج نیروها، آنها در سایر برنامه های 
خود ناکام ماندند که تالش شبانه روزی پرسنل جای 
تقدیر دارد. این اتفاق زمینه ای شــد تا با پیشگیری 
جدی در آینده، صیانت بیشــتری انجام شود. برای 
بررسی ابعاد ماجرا فعالیت سامانه ها براساس احتیاط 
متوقف شدند. از روز سه شنبه این سامانه ها آماده بود و 
به واسطه دریافت ضرایب امنیتی و فراهم کردن زمینه 
برای جبران تعبیه احتمالی بدافزارها، سیستم امروز 

)شنبه( وارد مدار شد.«

منطقه ۱۲ ؛ غنی ترین منطقه 
مسعود درستی، مدیرعامل شــرکت راه آهن شهری 
تهران و حومه هم در ابتدای مراســم دیروز گفت:» با 
افتتاح ایستگاه 17 شهریور، حدفاصل ایستگاه بسیج 
و میدان صنعت در خط 7 یکپارچه خواهد شد و دیگر 
ایستگاه عبوری نخواهیم داشت. هم اکنون منطقه 1۲ 
غنی ترین منطقه تهران از لحاظ ایســتگاه های مترو 
به شــمار می رود. همچنین این امکان وجود دارد که 
ورودی ایستگاه 17 شهریور در خط 6 تا پایان خرداد 
سال 1۴۰۲ به بهره برداری برسد.« به گفته او برای این 
ایستگاه در عمق 3۵متری، 37۵ میلیارد تومان برای 

ساخت هزینه شده است.

سیدمجتبی شفیعی؛ معاون حمل ونقل شهرداری

آینده نگاری مترو
6 ایستگاه دیگر تا پایان سال افتتاح می شود.

۲ ایستگاه میدان کتاب و شهید دادمان تا آخر سال در خط ۷ افتتاح خواهد شد.
6 هزار میلیارد تومان منابع تا پایان امسال برای مترو درنظر گرفته شده است.

 31 هزار میلیارد تومان زمینه برای جذب مشارکت های بخش خصوصی و توسعه مترو پیش بینی شده است.
3۲5 ایستگاه با تکمیل هر ۱۱خط مترو، در خدمت شهروندان خواهد بود.

13۸  ایستگاه در مجموع برای خطوط 8، 9، ۱0و ۱۱ پیش بینی شده است.
10 میلیون نفر با تکمیل خطوط ۱۱گانه مترو روزانه با متروی تهران سفر شهری خواهند داشت.

مکث


