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براساس طرح جامع ریلی پایتخت، شهرداری تهران 
موظف اســت حداکثر تا ســال 1420، چهار خط 
جدید مترو شامل خطوط 8 تا 11 را احداث کرده و به 
بهره برداری برساند. این در حالی است که شهرداری 
در دوره جدید سعی دارد با همراهی بخش خصوصی و 
پیمانکارانی همچون قرارگاه خاتم االنبیا و شرکت مپنا، 
احداث 2خط 10 و 11 را در سریع ترین حالت ممکن 
احداث کرده و در اختیار شهروندان قرار دهد. نشان 
به آن نشان که خط 10مترو  از ماه پیش به دستگاه 
غول پیکر حفار تی بی ام )TBM( مجهز شده تا طی 
5-4سال آماده شود.  از ســوی دیگر احداث مسیر 
خط 11 در آینده نزدیک کلید می خورد؛ به عبارتی 
فاز نخست آن امسال شروع شده و فاز دوم سال آینده. 
با این اوصــاف، متروی تهران با ورود 630دســتگاه 
واگن از طریق فاینانس چینی و 420دستگاه واگن 
تولید داخل، روی ریل افتادن چندین رام قطار ملی 

به اضافه ماحصــل قراردادهایی که با شــرکت های 
واگن سازی بسته شده و البته توسعه خطوط فعلی و 
اضافه شدن خطوط جدید،  بار اصلی ترددهای شهری 
پایتخت را به دوش خواهد کشــید. به همین خاطر، 
صحبت از مترویی با ظرفیت جابه جایی  10میلیون 
نفر در روز طی چند ســال آینده به میان آمده است. 
علیرضا زاکانی، شــهردار تهران نیز ابــراز امیدواری 
کرده با جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، تا سال 
1405 و دوره مدیریت شهری فعلی شاهد تکمیل و 
بهره برداری از خطوط و ایستگاه های باقی مانده متروی 
پایتخت باشیم. در این بین، مدیرعامل شرکت متروی 
تهران از تأثیرات مثبت 4خط جدید مترو بر خطوط 
هفت گانه فعلی براســاس مطالعات انجام شده خبر 
می دهد و به همشهری می گوید: »مطالعات مربوط به 
طراحی و احداث خطوط جدید شبکه متروی تهران، 
خصوصیات متعدد و قابل توجهــی دارد که تأثیرات 
عینی آن در روند ساخت تونل ها و ایستگاه ها مشخص 
خواهد شد. ازجمله مهم ترین اقدامات انجام شده در 
بحث مطالعات خطوط جدید شبکه متروی پایتخت، 
بررسی آثار و نتایج احداث و بهره برداری از ایستگاه های 

خطوط 8 تا 11بر میزان جذب مسافر در سایر خطوط 
را شامل می شود. به عبارت دیگر تحقیقات انجام شده 
صرفاً به 4خــط جدید محدود نمی شــود بلکه کل 
شبکه مترو در این مطالعات مدنظر قرار گرفته است.« 
مسعود درستی در ادامه به یکی دیگر از ویژگی های 
مطالعات خطوط جدید اشــاره کــرده و می گوید: 
»خوشبختانه مشاوران طرح، تمامی تملک های مورد 
نیاز برای احداث تونل ها، ایستگاه ها و همچنین دپو-

پارکینگ های خطوط 8 تا 11 را در بررسی های خود 
لحاظ کرده اند و تمام استمالک های الزم طی جلسات 
کارشناسی با شهرداران مناطق مربوطه، جمع بندی و 
نهایی شده است. برای نخستین بار در انجام مطالعات 
خطوط ریلی درون شهری از مجموعه مشاوران متعدد 
و متنوع در عرصه های مختلف ازجمله امور شهرسازی 
و ترافیکی استفاده شده است تا ضمن تعیین دقیق 
بهترین موقعیت ایستگاه ها و همچنین ظرفیت خطوط 
در دست اجرا، ضمن جذب حداکثری مسافر، بتوانیم با 
کمترین هزینه ممکن نسبت به ساخت خطوط جدید 
اقدام کنیم. در واقع بخش قابل توجهی از مطالعات به 
نحوه تامین منابع مالی احداث تونل ها و ایستگاه ها 

مترو10میلیوننفریمیشود
بررسی آثار احداث 4خط جدید مترو بر میزان جذب مسافر در 7خط موجود

مهدیاسماعیلپورگزارش
روزنامه نگار

چرخهمعیوبکاتالیستهایتقلبی
عامــل کاهــش آالیندگــی خودروهای 
بنزینی در قطعه ای به نام کاتالیست است؛ 
بنابراین مؤثرترین راهکار کنترل انتشــار 
آالینده هــای گازی از خودروهای بنزینی 
نصب کاتالیســت باکیفیت روی آنهاســت که بازدهی باالیی 
داشته و تا حدود زیادی آالینده های گازی منتشر شده را کاهش 
می دهند. این کاتالیست ها در زمان تولید روی خودروها نصب 
می شوند و در ابتدا بازدهی باالیی در کاهش انتشار آالیندگی 
دارند، اما با گذشــت زمان و افزایش پیمایــش خودرو میزان 
بازدهی این کاتالیست ها افت کرده و تأثیر کمتری بر کاهش 
انتشــار آالینده ها از خودرو می گذارند. معموالً عمر متوسط 
مفید یک کاتالیست در خودروهای بنزینی بین 4تا 5سال است 
که بسته به نحوه استفاده از خودرو و کیفیت سوخت و تعمیر و 

نگهداری متغیر است.
ساختار کاتالیست خودروها به این صورت است که یک هسته 
سرامیکی یا فلزی داخل پوشش فلزی قرار داده می شود. این 
هسته شیارهای متعدد و ریز در راســتای طولی دارد و سطح 
درونی این شــیارها با یک ســری فلزات واکنش دهنده مانند 
رادیوم، پالتین و پاالدیوم پوشــش دهی می شود. این شیارها 
محل عبور گازهای خروجی از موتور است و حین گذر این گازها 
از شیارهای مذکور، آالینده های مضر با فلزات چسبیده به دیواره 
این شیارها واکنش شــیمیایی انجام می دهند. پس از انجام 
یک سری واکنش های شیمیایی، گازهای آالینده خروجی از 
موتور خودرو به گازهای بی ضرر مانند نیتروژن، اکسیژن و بخار 
آب تبدیل شده و فلزات واکنش دهنده نیز در جای خود باقی 
می مانند؛ بنابراین این فلزات که عامل اصلی کاهش آالینده هوا 
در کاتالیست هستند، مصرف نمی شوند و فقط نقش واسط را ایفا 
می کنند، اما دلیل اینکه پس از چند سال کارکرد کاتالیست ها، 
بازدهی آنها افت می کند این اســت که ناخالصی های موجود 
در گازهای خروجــی از موتور که از کیفیت ســوخت و نحوه 
احتراق موتور نشــأت می گیرد، طی واکنش های شــیمیایی 
درون کاتالیست به دیواره شــیارها می چسبند و به مرور زمان 
سطح داخلی کاتالیست را می پوشانند. بدین ترتیب به تدریج 
تماس فلزات واکنش دهنده درون دیواره شیارهای کاتالیست 
با گازهای خروجی از موتور کاهش یافته و در نتیجه عدم انجام 
واکنش شیمیایی درصد کمتری از این گازهای پاالیش می شوند 
و به این ترتیب بازدهی کاتالیست افت کرده و آالیندگی خودرو 
افزایش می یابد. در این زمان با مراجعه به معاینه فنی، آالیندگی 
خودرو مردود شــده و باید کاتالیزور خودرو تعویض شود. اما 
بعضا مشاهده می شود که اشــخاص به جای نصب کاتالیزور 
باکیفیت اقدام به اجاره ایــن کاتالیزورها صرفا برای قبولی در 
معاینه فنی می کنند. با مراجعه به برخی تعمیرگاه های خودرو 
نیز به مشتریان پیشنهاد می شود به جای کاتالیزور باکیفیت، 
کاتالیست های تقلبی ارزان تر روی خودرو نصب شود. متأسفانه 
برخی از تولیدکنندگان کاتالیســت در کشور بدون بررسی و 
نظارت دقیق اقدام به خرید و نصب کاتالیســت های غیراصل 
می  کنند؛ قطعاتی که در ظاهر شــبیه کاتالیســت است، اما 
هیچ گونه پوشــش کاتالیزوری )فلــزات واکنش دهنده( روی 
سطوح داخلی آنها وجود نداشته و عمال تأثیری بر کاهش انتشار 
آالینده های گازی منتشره از خودرو ندارند. به واسطه عدم وجود 
مواد شیمیایی واکنش دهنده روی سطح داخلی این قطعه، هیچ 
واکنش شیمیایی با گازهای آالینده خروجی از موتور خودروها 
صورت نمی گیرد و عمال گازهای سمی و آالینده بدون تصفیه و 
پاالیش شدن از اگزوز خارج می شوند. برخی از تولیدکنندگان 
چنین قطعاتی، دلیل تولید را نیز وجود خریدار عنوان کرده اند 
که درواقع الزم است مجموعه  خودروسازان، نسبت به موضوع 
حساسیت و دقت بیشتری داشــته باشند. همچنین ضروری 
است که نظارت فراتری جهت بررسی کاتالیزورهای منصوبه 
روی خودروهای تولیدی خود انجام دهند. این قطعات تقلبی 
همچنین برای مصرف در بازار لوازم یدکی نیز تولید می شوند و 
برخی از سودجویان با علم به ارزشمند بودن کاتالیست خودرو 

در راستای کسب منافع جزئی، اقدام به فروش آن می کنند.
از سوی دیگر برخی از دالالن در بازار به دنبال خرید کاتالیست 
خودروها هستند تا با اســتخراج فلزات گرانبهای موجود در آن 
و صادر به کشــورهای دیگر، درآمد هنگفتی به دســت آوردند؛ 
بنابراین یک چرخه مسموم ایجاد می شود که از طرفی خریداران 
مشتاق و دست به نقد کاتالیست، ســعی در خرید این قطعه از 
صاحبان خودروهــا دارند، از طرفی دیگر برخی از اشــخاص از 
ارزش و کارایی مهم این قطعه بی اطالع هستند و تمایل به فروش 
کاتالیست خودروی خود دارند و باز از طرفی دیگر تولیدکنندگان 
کاتالیست های تقلبی قطعات جایگزین کاتالیست اصلی خودروها 
را با قیمت پایین تولید کــرده و روانه بــازار می کنند که مورد 
استقبال مصرف کنندگان قرار می گیرد. در نهایت در چرخه ای 
جذاب و معیوب، حذف این قطعه حیاتی از خودروهای در حال 
تردد را به دنبال دارد تا با افزایش شدید انتشار آالینده های گازی 
خودروها، شرایطی که امروز به واسطه آالینده ازن در شهر ایجاد 
شده است را شاهد باشیم. وجود این چرخه مضر عماًل نظارت ها 
و مراقبت های دیگری که در ســایر بخش های مربوط به حوزه 
آالیندگی وسایل نقلیه از جانب سازمان حفاظت محیط زیست 
صورت می گیــرد را بی اثر می کند؛ به عنــوان مثال تالش هایی 
که برای کنترل اســتاندارد آالیندگی وســایل نقلیه در زمان 
تولید صورت می پذیرد به فاصله چند ســال پس از ورود آنها به 
چرخه مصرف، بی اثر شده و خودرویی که با استاندارد آالیندگی 
یورو5تولید شده اســت درواقع با ســطح آالیندگی یورو یک 
در ســطح خیابان ها تردد می کند. بنابراین باید فرایند دقیق و 
کارآمدی ایجاد شود که از جداســازی کاتالیست از خودروها و 
جایگزینی آنها با کاتالیست های تقلبی و بی کیفیت جلوگیری 
کند. بهترین روش در این خصوص درج یک کد منحصر به فرد 
روی هر کاتالیســت در زمان تولید و ثبت این کد همراه با سایر 
اطالعات خودرو حین شماره گذاری اســت که هر بار در زمان 
انجام معاینه فنی ساالنه بازرسی و کنترل شود که آیا کاتالیست 
نصب شده همان کاتالیستی است که در زمان تولید خودرو روی 
آن قرار داده شده یا خیر؟ البته پس از پایان عمر کاتالیست اگر 
صاحب خودرو بخواهد کاتالیست باکیفیت جدیدی نصب کند، 
باید این عمل در مراکز مجاز صورت گرفته و کد کاتالیست جدید با 
کاتالیست تعویض شده جایگزین شود. شایان ذکر است عملیاتی 
شدن این موضوع در گرو همکاری و اقدام مشترک پلیس راهور، 

سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صمت است.
* مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران

مهدی اقراریان
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی 

شورای شهر تهران 
وضعیت آشــفته شــهر تهــران در دوره 
پنجم مدیریت شهری آغاز شده است 
و ما با شــهرداری رودربایستی نداریم. 
برخی از اشاره دیروز بنده در خصوص 
موضوعــات معبربانــی و شــهربانی 
سوءبرداشــت کردند که دور از انصاف 

است.

مهدی پیرهادی
رئیس کمیسیون سالمت، 

محیط زیست  شورای شهر تهران
موضــوع خشــک  شــدن درختــان را بــه 
مناطــق مختلــف منعکــس کــردم کــه 
جا دارد از مناطق تشــکر کنم اما مردم 
بایــد دلیــل خشــک  شــدن هریــک از 
ایــن درختــان را بداننــد. قطــع برخی از 
درختان به دلیل ساخت وساز است که 
توجیهی ندارد و باید شــهرداری نواحی 

تذکرات الزم را بدهند.

دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا 
مواد مخــدر اســتان تهــران اعــالم کرد: 
»اکنون ۱۷هزار معتاد متجاهر در مراکز 
ماده۱۶ نگهداری می شوند که 3۱درصد 
افراد جمع آوری شده در طرح ها، معتاد 
متجاهــر نبــوده و صرفــا بی خانمــان و 
کارتن خواب های غیرمعتاد هستند.« 
به گفتــه مصطفــی هــادی زاده در ایــن 
مراکز ظرفیت پذیــرش بیش از ۱۸هزار 

معتادان متجاهر وجود دارد.

سرپرست سازمان نوسازی شهر تهران 
از مقدمــات اجرای 3۵پروژه مســکونی 
و ۵پــروژه خدماتــی در محلــه نفرآبــاد 
منطقــه۲۰ خبــر داد. مهــدی هدایت با 
بیان اینکه پروژه تا پایان مرداد عملیاتی 
می شــود، گفــت: »بــا نوســازی و رونق 
ساخت وســاز در محله نفرآباد که یکی 
از محله های قدیمی شهر تهران است، 
کمبــود ســرانه های خدماتــی موردنیاز 
ساکنان جبران شــده و کیفیت زندگی 

در این محله ارتقا پیدا خواهد کرد.«
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نقل قول 

عدد خبر

از محل بودجه غیرنقد شهرداری تهران یا مشارکت یادداشت
بخش خصوصی معطوف شده تا در روند احداث آنها با 

کمترین فراز و نشیب مواجه شویم.«

افزایشخطوطبهجایکاهشسرفاصله
آرش خدابخش، مدیر پروژه مطالعات خطوط جدید 
شبکه متروی تهران نیز درباره آثار و نتایج خطوط جدید 
مترو بر خطوط فعلی به همشهری می گوید:»بدون 
بهره برداری از خطوط جدید، سرفاصله زمانی قطارها 
حدود 2دقیقه است؛ این در حالی است که بر مبنای 
محاسبات انجام شده در شبکه 11 خطی متروی تهران، 
دیگر به هدوی )سرفاصله( 2دقیقه نیاز نخواهیم داشت 
چراکه  ازدحام جمعیــت در خطوط یک تا 7 کاهش 
پیدا می کند. برای مثال هم اکنون مســافرانی که از 
سمت کرج به تهران می آیند و می خواهند به سمت 
شمال تهران بروند، ابتدا وارد ایستگاه صادقیه در خط 
5 می شوند و از آنجا وارد ایستگاه امام خمینی)ره( در 
خط یک می شوند، اما با راه اندازی 10کیلومتر از خط 
10مترو این مسیر تغییر می کند و مسافران می توانند 
وارد ایستگاه وردآورد شوند و از آنجا به سمت شمال 
شــهر بروند. در واقع با بهره برداری از خطوط جدید 
عالوه بر افزایش تعداد جابه جایی مسافران توسط مترو 
تا 10میلیون نفر سفر در روز، مدت و مسیر سفر ها نیز 
کاهش پیدا می کند و مناطق و نقاط بیشتری از شهر 
زیر پوشش حمل ونقل ریلی قرار می گیرد و ترافیک در 

خطوط و ایستگاه های فعلی نیز کمتر می شود.«

محمدمهدیمیرزاییقمی*

7خطفعلی
بهاضافه4خطجدید

  میزان ســفر کنونی با متــروی تهران با 
خطوط 7فعلی:

1.5تا2میلیوننفرسفردرروز
  میــزان ســفر پیش بینی شــده صرفا با 
تکمیل و توسعه خطوط هفتگانه فعلی:

7/4میلیوننفرسفردرروز
  میــزان ســفر پیش بینی شــده خطوط 
7گانه فعلی پس از بهره برداری از 4خط 

جدید:
6/8میلیوننفرسفردرروز

  میزان مجموع سفر پیش بینی شده با 
اضافه شدن 4خط جدید )تکمیل خطوط 

ریلی شهری تهران(:
10میلیوننفرسفردرروز

کاهش۱۰درصدیمصرفانرژیشهرداریتاسالبعد
 شهرداری تهران عالوه بر کاهش 

10درصدی مصــرف انرژی تا انرژی
پایــان برنامه 5ســاله ســوم 
)برنامه ای که سال بعد پایان می یابد( درنظر دارد 
یک رده، رتبه ســاختمان های خود را براساس 
برچسب انرژی ساختمان ها، ارتقا دهد. به گزارش 
همشــهری، ســاختمان های اداری یکــی از 
بزرگ ترین منابع اتالف انرژی به شمار می روند. 
رئیس اداره مدیریت انرژی اداره کل محیط زیست 
شــهرداری تهــران در همین ارتبــاط گفت: 
»شــهرداری تهران به عنوان اصلی ترین ارگان 
مدیریت شهری، ســاختمان های فراوانی را در 
اختیار دارد که مصرف انــرژی آنها، هزینه های 
هنگفتی را به این مجموعه تحمیل کرده است.« 
زهره حسامی تجهیز 275ساختمان به سیستم 
کنترل هوشمند گرمایشــی، 38ساختمان به 

سیستم کنترل هوشمند سرمایشی، 34ساختمان 
به سیستم کنترل رادیویی پایانه های دمنده دار، 
معاینه فنی موتورخانه 332ساختمان و ممیزی 
تفصیلی انرژی 183ساختمان تا پایان سال1400 
را ازجمله اقدامات اجرایی و طرح هایی دانست که 
در مناطق 22گانه اجرا شده اســت. او ادامه داد: 
»ســرانه مصرف حامل های انرژی در شهرداری 
تهران در سال1400 نسبت به سال1399 کاهش 
داشته اســت؛ به طوری که در حوزه مصرف آب 
دارای کاهش سرانه 6درصدی، در حوزه مصرف 
برق دارای کاهش سرانه 0.6درصدی و در حوزه 
مصرف گاز کاهش ســرانه 13درصدی مشاهده 
شــد؛ بنابرایــن در مجمــوع بــه میــزان 
301.132کیلووات ســاعت کاهش در مصرف 
انرژی انجام و منجر به کاهش انتشار 229تن گاز 

دی اکسید کربن شد.«

مدیریت پسماند از مسیر دیپلماسی شهری
ایتالیا و تهران در موضوع  تفکیک زباله از مبدأ همکاری می کنند

 دبیرکل مؤسسه آسیا در ایتالیا، عضو هیأت 

شرکت سنسی اسپا و رایزن شرکت بازیافت پسماند
پولی اکول ضمن بازدید از پروژه های پسماند 
شهر تهران، زمینه همکاری شرکت های ایتالیایی با شهرداری 
تهران در حوزه تفکیک زباله از مبدأ را مورد بررسی قرار دادند. 
به گزارش پایگاه خبری شهر، در حاشــیه این بازدید جالل 
بهرامی، معاون خدمات شهری شهردار تهران با بیان اینکه 
تهران شاخصی از کل کشور است و اگر کاری در آن انجام شود 
در سایر شهرهای بزرگ کشــور نیز قابل الگوبرداری است، 
گفت: »اگر در ایران روشــی نهادینه شود، حداقل 10کشور 
همســایه خواســتار این تکنولوژی خواهند بــود؛ بنابراین 
شهرداری تهران کامال به این همکاری خوش بین است و تالش 
می کنیم این همکاری صورت گیرد و شخصا به نمایندگی از 

شهرداری تهران این موضوع را پیگیری خواهم کرد.«

تهیهکمپوستاززباله
معاون امور مناطق سازمان پســماند  شهرداری تهران هم 
در جریان این بازدید با اشــاره به سایت MRF منطقه22، 
گفت: »در این پروژه بخشــی از زباله غرب تهران به اینجا 
منتقل می شود، در این مکان پسماند  تر و خشک و ریجکتی 
به صورت نیمه مکانیزه جدا شده و پسماند تر شیرابه گیری 
شده و ســپس جهت تهیه کمپوســت به آرادکوه منتقل 
می شود. البته این فاز اول پروژه است و در فاز دوم با استفاده 
از تکنولوژی هایی همچون زباله سوز، فاینال سازی  زباله نیز 
در همین سایت انجام خواهد شد که در نتیجه به استحصال 
گاز، کمپوست درجه یک و سوخت دست خواهیم یافت.« 
شادی مالکی ادامه داد: »براســاس برنامه ریزی های انجام 
شده، حدود 3هزار تن زباله تا سال1403 از طریق زباله سوز، 

کوره سوز و هاضم نهایی سازی خواهد شد.

تحریمهامانعهمکارینمیشود
در ادامه مدیرعامل شرکت سنسی اسپا)Senesi Spa( ضمن 
ابراز خرسندی از این همکاری درباره تحریم های علیه ایران 
گفت: »اگر در نتیجه همکاری با ایران قرار باشــد که شرکت 
ما تحریم شــود، از طرف اتحادیه اروپا این اتفاق نمی افتد، در 
نتیجه اگر کسی بخواهد به اعمال تحریم بپردازد کشور آمریکا 
خواهد بود که آن هم برای ما اهمیت و موضوعیت ندارد، لذا از 
باب تحریم ها هیچ گونه مانع و مشکلی وجود ندارد.« رودولفو 
بریگانتی تأکید کرد: »ایده آل ترین حالت برای ما این است که 
شهرداری تهران اشخاص و شــرکت های مورد تأیید خود را 
معرفی کند تا به این صورت ما با آنها همکاری و مشارکت کنیم؛ 
بنابراین هدف اصلی ما اجرای یک همکاری مشترک و رشد 

پروژه با استفاده از توانمندی های محلی است.«

بازیافتپسماندهایالکترونیکیبهصورتاتومات
مدیرعامل شرکت بازیافت پولی اکول)Puli Ecol( درباره 
تفکیک و بازیافت پسماندهای الکترونیکی هم گفت که 
فرایند تفکیک و بازیافت در این شــرکت تماما به صورت 
اتومــات و تکنولوژیک صــورت می گیرد، امــا در بخش 
عمده ای از این فرایند از نیروی انســانی نیز کمک گرفته 
می شــود. دویلیو کمپانیوچی افزود: »شرکت در تفکیک 
زباله های الکترونیکی به رقم 95 الی 97درصد رســیده 
است. همچنین ما تمایل داریم با شرکت هایی که اکنون 
در زمینه تفکیک و بازیافت پسماند الکترونیکی در تهران 
فعالیت می کنند، همکاری داشته باشیم و در صورت نیاز 
به خرید پســماندهای الکترونیکی از پیمانکاران، مانعی 

وجود ندارد.«
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