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به دور از چشم شــهروندان، جایی که تلفن همراه 
آنتن نمی دهد، در و دیوارش رنگ آفتاب نمی بیند و 
با تغییر دمای بیرون، گاهی حجم هوا هم کم شده و 
نفس کشیدن سخت می شود. این محل کار بیش از 
500   مهندس و کارگری است که در عمق 35متری 
زمین، با جان و دل مشــغول فعالیت هستند. آنها 
با کمک تجهیزات، تونل حفر شــده را به جلو پیش 
می برنــد، قالب های بتنی را نصــب می کنند، ریل 
قطار را جاگذاری می کنند و هزار کار دیگر را با  دقت 
باریک تر از مو انجام می دهند تا در آینده شهروندان از 
یک  خدمت بی نظیر حمل ونقلی بهره مند شوند. آنچه 
برای احداث یک  خط و ایستگاه جدید مترو زیرزمین 
صورت می گیرد، با آنچه در روی زمین رخ می دهد، 
تفاوتش زمین تا آسمان است. البته که ساخت یک 
 ایستگاه جدید و توســعه خطوط مترو، برای اهالی 
نزدیک به آن، دست کم تا شعاع یک  کیلومتری هم 
دردسرهایی دارد؛ از گرد و خاک و سر و صدا گرفته 
تا تغییرات ترافیکی. با این حال، همگان سختی ها 
را به جان می خرند؛ چراکه می دانند بعدها از نعمت 
دسترســی آســان به مترو برخوردار خواهند شد. 
درست مثل آنچه این روزها در 2ایستگاه میدان کتاب 
و شهید دادمان رقم می خورد و احمد  اسدیان، معاون 
سازمان بازرسی کشــور نیز هنگام بازدید از این دو 

ایستگاه به آن اشاره کرد.

 تکمیل فــاز دوم خط7 مترو بــا افتتاح این دو 
ایستگاه

عملیات های فنی و عمرانی با تالش های 3شــیفته 
کارگران و مهندسان برای توسعه خط 7مترو در حال 
انجام اســت تا همانطور که مدیران شهری قولش را 
به شهروندان داده اند، ایســتگاه های شهید دادمان 
و میدان کتاب در نیمه دوم ســال جاری و بهمن ماه 
تکمیل شوند و برای استفاده مسافران به بهره برداری 
برسند. در بخشی از تونل چند کیلومتری مربوط به این 
ایستگاه ها، گروهی، آرماتوربندی و بتن ریزی می کنند 
و در بخشی دیگر ریل گذاری مسیر در حال تکمیل 
اســت. گروه های مختلف کاری در 3شیفت، فعال 
هستند و با تمام سختی ها و محدودیت ها، حمل ونقل 
ریلی و زیرزمینی پایتخت را توسعه می دهند و پیش 
می برند؛ آن هم بدون اینکه شهروندان این همه کار و 
تالش و سختی را از سوی آنها شاهد باشند! با حضور در 
کارگاه متروی میدان کتاب و شهید دادمان، کارگران و 
کارفرمایانی را می بینیم که حدود 6سال و حتی بیشتر، 
در عمق چند ده متری زمین خاک می خورند و عرق 
می ریزند و کیلومترها در گل و الی قدم برمی دارند. 
سال های زیادی می شــود که این ماجرای هر روزه 
آنهاست. در بازدید میدانی همراه محمد یاشار لطفی، 
مدیر اجرایی خط 7مترو از کارگاه ایستگاه های میدان 
کتاب و شــهید دادمان، از نزدیک در جریان آخرین 
وضعیت و میزان پیشرفت این ایستگاه ها قرار گرفتیم.
در جریان این بازدید، ابتدا مدیر اجرایی خط 7متروی 
تهران دربــاره وضعیت کلی این خــط توضیحاتی 
را ارائه کرد و به همشــهری گفت: »خط 7مترو در 

3فاز مختلف تعریف شده است؛ فاز نخست از میدان 
بســیج تا میدان صنعت بود که به صــورت متناوب 
در دوره های مختلف تکمیل و افتتاح شــده است و 
ایستگاه متروی شهدای هفدهم شهریور که حدود 
10روز قبل به بهره برداری رســید، آخرین ایستگاه 
فاز نخست به حساب می آید. این مسیر به نوعی پل 
عبوری و ارتباطی شمال غرب تهران به شرق پایتخت 
محسوب می شود و در گذشته چنین کریدوری برای 
جابه جایی مسافران نداشتیم. در فاز دوم هم قسمت 
شمالی ایستگاه میدان صنعت تا ایستگاه میدان کتاب 
در حال آماده و تکمیل شدن اســت تا طبق برنامه 
در سال 1401به بهره برداری برســد. امیدواریم با 
افتتاح این ایســتگاه ها بخش عمده ای از مشکالت 
ترافیکی شمال غرب تهران مرتفع شــود؛ زیرا اآلن 
هیچ ایستگاهی در این محدوده وجود ندارد و افتتاح 
و بهره برداری از این دو ایستگاه می تواند نقش مؤثری 
را در جابه جایی مسافران این بخش از پایتخت ایفا 
کند. اینچنین محله های سعادت آباد، شهرک غرب، 
اوین و درکه، شهرک نفت، فرحزاد و دیگر محله های 
شمال غرب تهران پیش از تکمیل دیگر خطوط شبکه 
متروی تهران می توانند از ایستگاه های شهید دادمان 
و میدان کتاب در خط 7مترو بهره مند شوند.« به گفته 
لطفی عمده کارهای ساختمانی این دو ایستگاه رو به 
اتمام بوده، بخش های زیــادی از آن نیز آماده نصب 
تجهیزات اســت، تونل ها ریل گذاری شده و خطوط 
در حال تکمیل شدن است. او با اشاره به اینکه پس 
از این دو ایستگاه نوبت به ایستگاه ورزشگاه تختی و 
پایانه خط 7می رسد، افزود: »فاز سوم هم که احداث 
تونل مربوط به توسعه غربی خط 7مترو بعد از ایستگاه 
میدان کتاب است، آغاز شده و در آنجا هم 3ایستگاه 
بسیار مهم خواهیم داشــت که رینگ شمال غربی 
تهران را تکمیل می کند. عملیات اجرایی فاز سوم هم 
به زودی آغاز شده و در انتظار تامین اعتبارات برای 
ادامه دادن کار در این بخش هســتیم.« آنچه لطفی 
درباره 3ایستگاه فاز سوم خط 7گفت، شامل ایستگاه 
اشرفی اصفهانی، ایستگاه دانشــگاه آزاد اسالمی در 
ســیمون بولیوار و ایســتگاه جنت آباد می شود.  در 
این بین، ایستگاه جنت آباد ایستگاه پایانی به شمار 
می آید؛ بنابراین اگر اگر تامین منابع به موقع صورت 
گیرد، پیش از پایان ســال 1404تمام ایستگاه های 
خط 7مترو و بخش توسعه غربی آن تکمیل شده و به 

بهره برداری می رسد.

افتتاح در بهمن ماه 
برای تکمیل و بهره برداری 2ایستگاه شهید دادمان 

و میدان کتاب، کارهای الزم با ظرفیت متوسط از 
نظر نیروی انسانی پیش می رود؛ به گونه ای که در 
هر ایستگاه حدود 200نفر کار می کنند و تعدادی 
از نیروها نیز در بخش احداث و تکمیل خط حضور 
دارند. در مجموع تعداد نیروی انسانی که در این 
پروژه مشغول به کار هستند بالغ بر 500نفر است. 
این در حالی است که در عملیات عمرانی تمامی 
خطوط در حال تکمیل مترو، بیــش از هزار نفر 

مشغول به کار هستند.
نکته اساسی برای تکمیل هرچه سریع تر بخش 
شمال غربی خط 7و به کارگیری کارگران باال، به 
این برمی گردد که در آینده خط جدید 10مترو 
با ایستگاه میدان کتاب تقاطع خواهد داشت. به 
همین خاطر کریدوری در ایستگاه درنظر گرفته 
شده اســت. درواقع ایســتگاه میدان کتاب یک 

ایستگاه تقاطعی برای تبادل مسافر خواهد بود.  
مسعود درســتی، مدیرعامل شــرکت متروی 
تهران در خصوص پیشــرفت کار به همشهری 
گفت: »هر دو ایستگاه بالغ بر 70درصد پیشرفت 
ســاختمانی و تجهیزاتــی دارند و بســیاری از 
تجهیزات سفارش گذاری شــده و آماده است تا 
پس از پرداخت و ترخیص برای نصب شــدن به 
داخل ایستگاه ها منتقل شوند. اکنون، مهم ترین 
بحث ما تامین به موقع منابع مالی پروژه است که 
اگر به موقع و نهایتا ظرف یک ماه آینده پرداخت 
شــود می توانیم تا قبل از پایان سال جاری هر دو 
ایستگاه را تکمیل کرده و به بهره برداری برسانیم. 
هدفگذاری ما این است که ان شاء اهلل تست گرم 
از محدوده میدان صنعت تا دادمان را در مهرماه 
سال جاری آغاز کنیم. در مجموع بخش روسازی 
نیز در حال اتمام اســت و ریل گــذاری از میدان 
صنعت تا میدان کتاب هم به مراحل پایانی خود 
نزدیک شده و ریل ســوم هم تا ایستگاه دادمان 

نصب کرده ایم.«
   ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای بخش ساختمان 
و تجهیزات 4کیلومتر تونل و 2ایســتگاه 

باقیمانده تا میدان کتاب نیاز است.
   27 کیلومتر طول خط 7 متروی تهران 
است و 22ایستگاه دارد که از ورزشگاه تختی 
در جنوب شرق تهران آغاز شده و به میدان 
کتاب سعادت آباد در شمال غرب پایتخت 

ختم می شود.
   3 ایستگاه در بخش توسعه غربی به خط 
7مترو اضافه می شود تا در مجموع تعداد 

ایستگاه های این خط به عدد 25برسد.

 فصلی از کتاب ساخت پرزحمت مترو
گزارشی از روند تکمیل ایستگاه های شهید دادمان و میدان کتاب در خط 7مترو که مهندسان و کارگران، 3شیفته  مشغول کارند

شهر های مرکز قاره اروپا و کانادا رتبه های برتر در فهرست برترین شهر های مجله اکونومیست 
وین باز هم »قابل زندگی ترین شهر« شد

 پایتخت اتریش پس از چند سال باز هم به عنوان بهترین شهر 

توسعه
دنیا انتخاب شد. این معیار نه فقط به آب و هوا و نه فقط به 
حمل ونقل عمومی بستگی ندارد. قیمت ها و ارزان و گران 
بودن اجاره هم به تنهایی آن را تعیین نمی کند. اصطالحی که برای شهر وین 
و قبل از آن برای ملبورن استفاده می شد »قابل زندگی ترین« است. به گزارش 
همشهری، در فهرستی که نشریه اکونومیست برای سال2022 منتشر کرد 
بــودن زندگــی  قابــل  براســاس  جهــان  بــزرگ   شــهر های 
 )most liveable city( رتبه بندی شده اند. در 2 سال گذشته انتشار بیماری 
کرونا باعث شده بود در یک زمان برخی شهر ها در شرایط قرنطینه کامل قرار 
گیرند و برخی شهر ها در شرایط بین موج های بیماری باشند، که این مسئله 
انتخاب بهترین شهر ها را مشکل کرده بود. در سال2020 تعیین شاخص های 
زیســت پذیری تقریبــا ممکن نبــود. در بهار ســال2021 هم مشــکل 
محدودیت های رفت وآمد میان شهر ها بود. حاال پایتخت اتریش برای سومین 
بار در 5 سال گذشته به عنوان »بهترین شهر دنیا برای زندگی« انتخاب شده 
است. این شهر در فهرستی که نشریه بریتانیایی اکونومیست منتشر کرد، جای 
شهر اوکلند در نیوزیلند را گرفت. درگزارش اکونومیست آمده است وین که در 

اوایل سال2021 به دلیل بسته شدن موزه ها و رستوران هایش به رتبه دوازدهم 
سقوط کرد، از آن زمان به رتبه اول بازگشت، جایگاهی که در سال های 2018 
و 2019 داشــت. در گزارش اکونومیســت، شــهر وین به دلیل داشــتن 
زیرساخت های شهری خوب، سیستم بهداشتی و درمانی عمومی و جاذبه های 
wien. فرهنگی و سرگرمی انتخاب شده است. در سایت شهر وین به نشانی

gv.at دالیل کلی برتری پایتخت قدیمی اتریش با این معیار ها بیان شده است: 
»کیفیــت زندگی، مســکن ارزان، دسترســی بــه بهداشــت و آموزش، 
زیرساخت های تامین آب، مدیریت پسماند و برق، شبکه حمل ونقل متراکم و 
ارزان، ایمنی و امنیت عمومی، ثبات سیاسی و اجتماعی« در این بین، هیچ 
شهری از ایاالت متحده آمریکا در میان 10شهر برتر قرار نگرفته است. ملبورن 
در ایالت ویکتوریا در جنوب استرالیا از سال2011 به مدت 7سال عنوان قابل 
سکونت ترین شهر جهان را در اختیار داشت، اما در سال2018 وین جای آن 
را گرفت. براساس این رتبه بندی که میان 173شهر جهان انجام شده است، 
تهران  با رتبه 163 یکی از 10شهری است که در آخر این رتبه بندی قرار دارد. 
دمشق پایتخت سوریه در جایگاه 172 قرار دارد. در فهرست قابل زندگی ترین 
شهر های اکونومیست مسائل سیاسی هم مورد توجه قرار می گیرد. پس از 

جنگ روسیه و اوکراین، اکونومیست شهر کیف را از میان شهر های در حال 
بررسی کنار گذاشت. مسکو و سن پترزبورگ هم به دلیل مسائل مربوط به  

جنگ در رتبه بندی ها پایین رفتند  و کنار گذاشته شدند.

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

شهردار تهران از گروه صنعتی مپنا و پروژه خط 6مترو 
بازدید کرد

  قطار پرسرعت 
تکمیل خطوط 6و 7و ساخت خط ۱۱

شرکت مپنا که نخســتین فعال حوزه ســاخت و توسعه 
شبکه های ریلی در کشــور به حساب می آید، احداث یکی 
از 4خط جدید متروی تهران )خطــوط 8، 9، 10و 11( را 
برعهده گرفته اســت. این اقدام در تفاهم میان شهرداری 
تهران و مپنا انجام می شود که راهکاری مختلف برای تامین 
منابع مالی آن، از جملــه تهاتر نفت و مجوزهای بارگزاری 
در قالب طرح تفصیلی درنظر گرفته شده است. در همین 
راستا، صبح روز پنجشنبه -2 تیر 1401- علیرضا زاکانی، 
شهردار تهران با حضور در مجتمع مپنا از بخش ها و خطوط 
مختلف تولیدی ایــن گروه صنعتی ازجملــه خط تولید 

لکوموتیو بازدید کرد.
به گزارش همشهری، در بازدید شهردار تهران از کارخانجات 
و بخش های مختلف شرکت مپنا، قابلیت ها و ظرفیت های 
متنوع و گسترده این مجموعه صنعتی - علمی مطرح کشور 
و خاورمیانه که با ماموریت های مدیریت شهری در ارتباط 
بودند، مورد بررسی میدانی قرار گرفت؛ ازجمله روند تولید 

لوکوموتیوها، اتوبوس های برقی، موتورسیکلت برقی و...

توسعه خطوط ریلی درون شهری )مترو( و استفاده و توسعه 
حمل ونقل پاک از مهم ترین موضوعاتی است که در بازدید 
شــهردار تهران از گروه صنعتی مپنا پیرامون آن تبادل نظر 
شد. همچنین مباحثی از قبیل شــروع قطعه نخست خط 
11 توسط شرکت مپنا، تولید 210 دستگاه واگن مترویی، 
احداث پایانــه دولت آباد در خــط 6 و... به عنوان پروژه های 
همکاری مشترک شهرداری تهران و شرکت مپنا مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.

شبکه مطلوب مترو با خط 6

شهردار تهران پنجشــنبه همچنین برای اطالع از آخرین 
وضعیت احداث و تکمیل ایستگاه های میانی خط 6 متروی 
تهران، در ایستگاه متروی تربیت مدرس حضور پیدا کرد. 
بر این اساس، عالوه بر بررســی روند تکمیل ایستگاه های 
کارگر، ولیعصر)عج(، شهدای هفتم تیر و بهار شیراز مرتبط 
با این خط، زاکانی جلسه ای با معاونان و مدیران شهری در 
حوزه حمل ونقل داشت تا نیازمندهای اصلی فعلی به بحث 

گذاشته شود.
 4ایستگاه مذکور قرار اســت با تامین منابع مالی الزم در 
سال جاری افتتاح شود تا مسیری به هم پیوسته در خط 6 
در اختیار شهروندان قرار گیرد. شهردار تهران در پایان این 
بازدید با تأکید بر این نکته که تکمیل خط 6 مترو ازجمله 
اولویت های برنامه اجرایی شــهرداری تهران است، گفت: 
»افتتاح ایستگاه های باقیمانده از خط 6 نه تنها بهره وری این 
خط را به حد موردانتظار در طراحی های اولیه می رساند، 
بلکه به دلیل ایســتگاه های تقاطعی که این خط با ســایر 
خطوط داشته و خواهد داشــت، مطلوبیت استفاده از کل 

شبکه مترو را نیز ارتقا خواهد بخشید.«

زهراشمساحسان
رئیسکمیتهورزششورایاسالمی

شهرتهران
شورایشهرتهرانهموارهباحمایتو
پشتیبانیازمدیریتشهریتهراندر
تالشاستباتوســعهورزشهمگانی
کشــف را ورزشــی اســتعدادهای

کند.
تاریــخپرافتخــارورزشپایتخــتپــر
اســتازنــاممــردانوزنــانبزرگــیکه
درمیادینمختلفورزشــی،نــامایران
بــزرگراپرآوازهتــرازقبــلکردهانــد.
روزالمپیــک،همیشــهدرطــولتاریخ

برجستهبودهاست.

نرگسمعدنیپور
رئیسکمیسیونفرهنگیاجتماعی

شورایاسالمیشهرتهران
نخســتینفصــلتابســتانمدیریــت
جدیــدشــهریرادرپیــشروداریــم؛
بنابرایــنبایــدبرنامههــایوزیــنو
اوقاتفراغــت بــرای پرمحتوایــی
مــردمطراحــیشــود.هنگامــیکــه
هــرمیــزانازفعالیتهــایمناســب
درحوزههــایمختلــفصــورتگیرد،
امــادربخــشفرهنگــیواجتماعــی
فعالیتهایمناســبیوجودنداشــته
باشد،نمیتوانتوقعداشتجامعه
بهســویموفقیتحرکتکنــد.قطعا
جوهرههمهاقداماتدرسطحجامعه
موضوعــاتفرهنگــیواجتماعــی

است.

طــرحزنبــورداریشــهریدرمحلــه
کیانشــهربهابتکارشــهرداریناحیه۳
کارآفرینــی بهمنظــور ۱۵ منطقــه
شهروندانکلیدخورد.شهردارناحیه۳
اینمنطقــهگفــت:»طرحزنبــورداری
بــاهــدفتوانمندســازیاجتماعــیو
اقتصادیشــهروندان،رونقوحمایت
ازکارآفرینــانمحلــیواســتفادهاز
ظرفیتهاوپتانسیلهایموجوداجرا
میشــود.«علیرضــامحمــودیافزود:
»محلهکیانشهربهدلیلسرانهفضای
ســبز۲۴مترمربعیوفضایمســکونی
بازشهریبرایاجرایاینطرحانتخاب
شــد.آموزشهایمربوطبهنگهداری
کندودرپشتباممنازلارائهمیشود
ودرپایــانتابســتانجشــنوارهعســل

برگزارخواهدشد.«

»جشــنبســتنی«درتابســتانداغ
امســالدربرجمیالدبرگزارمیشود.
ایــنجشــن۲۰تــا۳۱تیرمــاه)۱۱روز(با
حضوربرترینبرندهایتولیدبســتنی
ایــران،درمحوطــهبــرجمیــالدبرگــزار
خواهــدشــد.شــهروندانمیتواننداز
ســاعت۱۸تــا۲۴بــرایحضــوردراین
جشــنبــهبــرجمیــالدمراجعــهکنند.
دومیــن نیــز امســال اردیبهشــت
همایــشبانــوانکارآفریــنصنعــت
غذاوگردشــگریباتجلیلاز۲۰تناز
بانوانکارآفریندرسالنهمایشهای

برجمیالدبهاجرادرآمد.

24
مترمربع

11
روز

آماده سازی پایانه شلمچه 
برای حضور زائرین 

پایانه شلمچه به عنوان پایانه بزرگ مواصالتی برای 
برگزاری باشکوه مراسم اربعین جهت تشرف زائرین 
داخلی و خارجی آماده سازی  می شود. به گزارش 
همشهری، حمیدرضا حاجوی، شهردار منطقه یک 
و مسئول هماهنگی و انجام امور و ماموریت های 
مربوط به مرز شلمچه در جلسه هماهنگی مراسم 
که با حضور برخی مســئوالن شــهری اســتان 
خوزستان برگزار شد، گفت: بازدید های انجام شده 
از مرز شلمچه و بررسی زیرساخت ها به عنوان نقطه 
مهم جغرافیایی جابه جایی زائرین انجام شــده و 
همه اطالعات، نقشه ها و استعداد فعلی زیرساختی 
برداشت فنی شد تا خدمات بهتر و مناسبی در این 
مرز ارائه شــود. او ویژگی پایانه مرزی شلمچه در 
حوزه مراسم اربعین را حضور اتباع خارجی و زائران 
کشورهای همسایه جهت عبور از این مرز دانست و 
گفت: در حوزه بین المللی این مرز دارای توجه ویژه 
است و شهرداری منطقه یک با جدیت و پشتکار پای 
کار قرار دارد و از ظرفیت شهرداری های سایر مناطق 
و شهرداری های کالنشهرها و خیرین و آحاد مردم 
استفاده می شــود تا زودتر از برنامه زمانبندی کار 
پیش برود. حاجوی همچنین در بازدید از یادمان 
شهدای شلمچه و خط صفر مرزی خاطرنشان کرد: 
تمام تمرکز خود را در راستای تجهیز سایت فعلی 
شهرداری تهران به کار خواهیم بست؛ چراکه این 
سایت بخشی از ســرویس دهی اولیه را به زائرین 

داخلی و اتباع خارجی ارائه می دهد.

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

مدیریت شهر

عمق ایستگاه شهید دادمان 
۳۵متریزیرزمین

 عمق ایستگاه میدان کتاب
۲6ونیممتر

  مساحت
۱۴9۰۰متر

مساحت
۱۵۳۰۰متر

   میزان پیشرفت
بیشاز77درصد

میزان پیشرفت
بیشاز7۳درصد

روسازی انجام شده محدوده ایستگاه 
صنعت تا دادمان:

بخششرقی:۱۲7۵متراز۱۳۲۵مترالزم
بخشغربی:۱۲7۵متراز۱۳۲۵مترالزم

روسازی انجام شده محدوده ایستگاه 
دادمان تا کتاب:

بخششرقی:۱۳۵۰متراز۱6۳۲مترالزم
بخشغربی:9۰۰متراز۱6۳۲مترالزم

جزئیاتی از ایستگاه های میدان کتاب و شهید دادمان 

برترین شهرها از نظر کیفیت زندگی به انتخاب اکونومیست
وین-اتریش1
کپنهاگ-دانمارک2
زوریخ-سوئیس و کالگری-کانادا3
ونکوور-کانادا5
ژنو-سوئیس6
فرانکفورت-آلمان7
تورنتو-کانادا7
آمستردام-هلند9

اوزاکا-ژاپن و ملبورن-استرالیا10

منچستر-انگلیس28
لندن-انگلیس33
بارسلونا-اسپانیا35
مادرید-اسپانیا43
میالن-ایتالیا49
نیویورک-آمریکا51
پکن–چین71

آغاز عملیات اجرایی پروژه توسعه غربی 
خط 7مترو از مهر ماه

جدا از تالش های جدی برای تکمیل خط 6مترو، تکمیل 
و توســعه خط 7نیز جزو اولویت های فعلی مدیریت 
شهری به حساب می آید؛ چراکه از طریق ایستگاه های 
این خط، بسیاری از شهروندان به حمل ونقل زیرزمینی 
دسترسی پیدا می  کنند. از سوی دیگر، اینطور که خبر 
می رســد با تکمیل مطالعات پایه پروژه احداث مسیر 
و ایستگاه های بخش توسعه غربی خط 7مترو، به نظر 
می رسد عملیات اجرایی این طرح از مهرماه سال جاری 
قابلیت آغاز دارد؛ پروژه ای که شامل حدود 5کیلومتر 

مسیر و 3ایستگاه می شود.
محمود یوسفی، مجری خط 7مترو در این رابطه گفت: 
»انتظار داریم مطالعات مربوط به بخش توســعه غربی 
خط 7تا مردادماه تکمیل شده و متعاقب آن با تجهیز 
کارگاه پروژه، در مهرماه بتوانیــم عملیات اجرایی را 

شروع کنیم.«
او در توضیح بر خی مشــخصات پروژه توسعه غربی 
این خط گفت: »به غیر از ایســتگاه بزرگراه شــهید 
اشــرفی اصفهانی که در مرز مناطــق 2و 5قرار دارد، 
2ایستگاه دیگر، یعنی ایستگاه دانشگاه آزاد اسالمی 
)در محدوده خیابان ســیمون بولیوار( و ایســتگاه 
جنت آباد در منطقه 5قرار دارند. تکمیل بخش مذکور، 
عماًل تعداد ایستگاه های خط 7را به 25ایستگاه و طول 
مسیر را به 32کیلومتر افزایش می دهد. برای تامین مالی 
پروژه هم بیشتر روی روش های تهاتر زمین برنامه ریزی 
شده است تا پیشبرد عملیات اجرایی با پشتوانه منابع 

مالی مطمئن تری دنبال شود.«
یوســفی اضافه کرد: »اگر بتوان منابع مالی را به موقع 
تامین کرد، ظرف مدت 3ســال می توان مسیر توسعه 
غربی خط 7را با 3ایستگاه تکمیل و تحویل شهروندان 

پایتخت داد.«
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