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وعده شــهرداری تهران برای افتتاح 5 ایستگاه و 
یک ورودی جدید در آخرین شــنبه سال1401 
محقق شد و از امروز مسافران می توانند از خدمات 
ایستگاه های کارگر، بوستان الله، میدان حضرت 
ولیعصر)عج( و میدان شهدای هفت تیر در بخش 
میانی خط 6 مترو بهره مند شوند. به این ترتیب 
بخش شــمالی و جنوبی این خــط به هم متصل 
شدند تا شهروندان در قلب پایتخت به حمل ونقل 
زیرزمینی دسترســی راحت تری داشته باشند. 
افتتاح ایستگاه های جدید از 2جهت قابل توجه 
است؛ اول اینکه در تاریخ 24ســاله مترو از ابتدا 
تاکنون، از نظر تعداد بهره برداری از ایســتگاه ها 
در یــک روز کم نظیر به حســاب می آیــد. دوم 
اینکه ایســتگاه ها در خطی )خــط6( وارد مدار 
خدمت رسانی شــده اند که از ایستگاه دولت آباد 
در جنوب شرق تهران تا ایستگاه شهدای کن در 
شمال غرب تهران امتداد دارد. با افتتاح  4 ایستگاه  
متوالی، از این پس این مسیر با 27کیلومتر مسیر 
پیوسته و 17ایستگاه  به شهروندان خدمت رسانی 
می کنــد. به ایــن ترتیب خط6 متــروي تهران 
9منطقه شهر شــامل 2، 5، 6، 7، 12، 13، 14، 
15 و 20 را پوشــش می دهــد. همچنین افتتاح 
ایستگاه شهید دادمان در خط7 متروي تهران و 
ورودی سوم ایستگاه شــهدای مدافعان سالمت 
بخش دیگری از افتتاح های همزمان در شــبکه 
حمل ونقل زیرزمینی پایتخت است. با بهره برداری 
از ورودی سوم ایستگاه مدافعان سالمت، مراجعان 
بیمارســتان امام خمینی)ره( و محدوده پر تردد 
ضلع شــمالی میــدان توحید به شــبکه مترو 

دسترسی پیدا می کنند.
به گزارش همشــهری، دیروز صبــح، در آخرین 
پویش امید و افتخار ســال1401، 5ایســتگاه 
مترو و حدود 11کیلومتر مســیر مترو به همراه 
یک ورودی جدیــد در خطــوط 6 و 7 با حضور 
ســیدابراهیم رئیســی، رئیس جمهور، علیرضا 
زاکانی، شهردار تهران، معاونان شهردار، مهدی 
چمران و پرویز ســروری رئیــس و نایب رئیس 
شورای اسالمی شــهر تهران، تعدادی از اعضای 
شورای اسالمی شهر، نمایندگان تهران در مجلس 
شورای اســالمی، محســن هرمزی مدیرعامل 
شرکت متروي تهران، مسعود درستی مدیرعامل 

شرکت بهره برداری متروي تهران و حومه و برخی 
دیگر مدیران شهری طی مراسمی به بهره برداری 
رسید و وارد مدار خدمت رسانی شد. این مراسم از 
ساعت 8 و 30 دقیقه روز شنبه از ایستگاه بوستان 
الله واقع در بلوار کشاورز آغاز شد و پس از افتتاح 
ایستگاه، رئیس جمهور و شهردار تهران و هیأت 
همراه سوار بر قطار شهری به ایستگاه کارگر رفتند 
تا این ایستگاه هم رسما به بهره برداری برسد. در 
ادامه با افتتاح ایستگاه های شــهدای هفت تیر، 
میدان حضرت ولیعصر)عج(، شــهید دادمان و 
همچنین ورودی جدید ایستگاه مدافعان سالمت 
به صورت آنالین، پس از حدود یک ســاعت ونیم 
این مراسم به پایان رسید و این 5 ایستگاه و یک 

ورودی جدید در اختیار شهروندان قرار گرفت.

مدیریت شهر تهران کار آسانی نیست 
رئیس جمهــور صبح دیــروز در آییــن افتتاح 
ایستگاه های جدید متروی تهران، طی سخنانی 
ضمن تبریک  مــاه مبارک رمضان و ســال نو، با 
تأکید بر اینکه مدیریت شهر تهران با این جمعیت 
و وسعت کار آسانی نیســت، گفت: »انگیزه باال، 
اخالص و مردمداری شورای شــهر و شهرداری 
تهران زمینه را آماده کرده تا بتوانند کارهایی که به 

سهولت امکان پذیر نیست را انجام دهند.«
سیدابراهیم رئیسی با اشــاره به حمایت دولت از 
خدمات خوبی که شهرداری به مردم ارائه می دهد، 
گفت: »نمونه یک کار بسیجی و جهادی این است 
که کار با دقت و سرعت و در عین حال در شرایط 
سختی انجام می پذیرد. افتتاح امروز)دیروز( که 
بهره برداری از 5 ایســتگاه و 11کیلومتر اســت، 
مایه سهولت مردم در رفت وآمد خواهد شد. گفته 
شــده که احداث خطوط 8، 9، 10 و 11مترو نیز 
در دستورکار است. این نوع گزارش که اقدامات 
انجام شده و برنامه ها بیان شود، امیدبخش است.« 
او اضافه کــرد: »دولت وظیفــه دارد در خدمات 
خوبی که شــهرداری به مردم تهــران می دهد 
مساعدت کند. کار خدمات شهری کار چندضلعی 
اســت؛ مردم اساس این کار هســتند، ضلع دوم 

شهرداری است تا بتواند خدمات بهتری به مردم 
بدهد و ضلع دیگر، دولت است و همه در راستای 

خدمات رسانی به مردم هستند.« 

افتتاح دیروز جلــوه ای از همت و خودباوری 
است

رئیسی با تأکید بر اهمیت امید بخشی و ترسیم 
آینده ای روشن برای مردم و جامعه، پروژه هایی 
که دیروز در حــوزه مترو افتتاح شــد را جلوه و 
نمونه ای از »ما می توانیم« عنــوان کرد و در این 
رابطــه گفت: »مقــام معظم رهبــری از دولت، 
شهرداری ها و همه دســتگاه ها خواسته اند برای 
مردم و جامعه امیدبخشی داشته باشند. دشمن 
به دنبال القای یأس »نمی شود« و »نمی توانیم« 
است ولی فرهنگ ما، باور به »ما می توانیم« است. 
با همیــن امکانات و اعتبــارات می توان کارهای 
ماندگار انجام داد و نیاز به همــت دارد و افتتاح 
امروز)دیروز( جلوه ای از همت و »ما می توانیم« 
است. در حوزه تولید، دانش بنیان و دیگر عرصه ها 
کارهای بزرگی در کشور انجام شده و امروز فضای 
کشــور، فضای کار، تالش و تولید است. این فضا 
موجب رضایت مندی مردم خواهد شــد و قدرت 

کشور را افزایش می دهد.« 

همکاری دولت و شهرداری تهران برای انجام 
کارهای بزرگ تر

در ادامه رئیس جمهور با بیان اینکه همچنان که 
توانمندی نظامی، تولید قدرت می کند، که حتما 
هم الزم است، کشور در سایر عرصه ها هم باید قوی 
شود، تصریح کرد: »دشــمن نمی خواهد ما قوی 
شــویم و گزارش هاي خوبی برای مردم عزیزمان 
داشته باشیم، بلکه می خواهد قوت ها را به ضعف و 
ناامیدی تبدیل کند و اگر ضعف هایی وجود دارد 
که حتما هم هست، آن را بزرگ نمایی کند. مردم 
دلداده به نظام و والیت بدانند که به برکت انقالب 
اسالمی کارهای مهمی در کشــور انجام شده و 
کارهای بیشتری به دست جوانانی که این افتتاح 
جلوه ای از آن است، انجام خواهد گرفت. همکاری 

دولت، شهرداری و مردم کارهای بزرگ و بهتری را 
در شهر تهران رقم خواهد زد و کارها با امیدواری، 

پشتکار و پیگیری به سامان خواهد رسید.«

متروي تهران به 330 ایستگاه می رسد
شهردار تهران هم در ابتدای مراسم دیروز با تشکر 
از همراهی های دولت سیزدهم با شهرداری تهران، 
گفت: »رئیس جمهور همیشــه مدافع مدیریت 
شهری بوده اند و در ماه های اخیر کمک های دولت 
ایشان به شهرداری ها بی نظیر بوده است.« علیرضا 
زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون 
کمک های دولت سیزدهم به توسعه حمل ونقل 
عمومــی پایتخت نیز گفت: »از ســال95 دولت 
موظف بــود 630واگن با فاینانــس 15درصد را 
در اختیار شــهرداری قرار دهد اما در دولت های 
قبلی این مسئله به سرانجام نرسید و پس از 6سال 
دولت سیزدهم این وعده بر زمین مانده را محقق 
کرد. عالوه بر این با تصمیم دولت 77میلیون یورو 
نیز بــرای تولید واگن های ملــی اختصاص داده 

شده است.« 
او با تشــریح وضعیت نامطلوب خــط6، تا پیش 
از افتتاح 4ایســتگاه و 9ونیــم کیلومتر جدید، 
گفت: »در 3بخش 5 ایستگاه به طول 11کیلومتر 
افتتاح شده است؛ بخش نخست به ایستگاه شهید 
دادمان در خط7 مترو مربوط می شود، بخش دوم 
بزرگ ترین افتتاح ماست و در آن 4 ایستگاه کارگر، 
الله، ولیعصر)عج( و هفت تیــر در خط6 متروي 
تهران به طــول 9ونیم کیلومتر بــه بهره برداری 
رسید که با این افتتاح ها، خط6 مترو به 2 خط یک 
و 3 متصل شد. پیش از این بخش جنوبی خط6 
با ایستگاه هایی چون دولت آباد و امام حسین)ع( 
روزانه 25هزار مســافر و بخش شمالی آن روزانه 
5هزار مســافر را جابه جا می کرد. در مجموع این 
رقم شامل 2 درصد از کل مسافران مترو می شد. 
بنابراین خط6 برای ما مطلوبیت نداشت.« زاکانی 
پیرامون بخش سوم افتتاحیه ها نیز گفت: »در این 
بخش با راه اندازی ورودی سوم ایستگاه مدافعان 
سالمت شرایط دسترســی مردم به بیمارستان 
مهدی)عج( به عنوان بزرگ ترین کالن بیمارستان 
ایران تسهیل می شــود. درمجموع 257کیلومتر 
مترو با 149ایستگاه در شــهر تهران داریم و در 
آینده نزدیــک باید این رقم بــه 491کیلومتر و 
330 ایستگاه برسد. در برنامه ای 7ساله بنا داریم 
پرونده متروي تهران را ببندیم و شرایط را برای 
جابه جایی 10میلیون مسافر در روز فراهم کنیم.«

مترو  رکورد زد
5ایستگاه و 11کیلومتر در مسیر خطوط 6 و 7 مترو در آخرین پویش امید و افتخار امسال با حضور رئیس جمهور و شهردار تهران به بهره برداری رسید

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

پیشرفت مترو با تکیه بر توان 
داخلی در 24سال

قصه متروی تهران  از 16اسفند 1377 با افتتاح بخشی 
از خط 5 از ایســتگاه صادقیه به کرج آغاز شد. در ادامه 
بهره برداری و افتتاح های مترو در 24ســال گذشته را 

مرور کرده ایم.

رئیس مرکز ســامانه مدیریت شــهری و 
نظارت همگانی ۱۳۷پالس از ثبت رکورد 
۲۵ هزار تماس در یک روز با این سامانه 
در سال جاری خبر داد. رضا ناصری سرای 
گفت: در سامانه ۱۳۷پالس یک بخش 
ثبت پیام داریم که شهروندان پیام های 
خــود را ثبت می کننــد و بخــش دیگر در 
این سامانه مربوط به رسیدگی پیام های 

شهروندان است. 

۲۵000
تماس 

تصاویر ۷0جاذبه گردشــگری شاخص 
پایتخت با کد شناسایی در قالب پویش 
»تهران زیبا« و هدف آشنایی شهروندان 
و گردشــگران نــوروزی بــا مکان هــای 
دیدنی، فرهنگی و تاریخی شــهر تهران 
توسط سازمان زیباسازی شهرتهران بر 
هزار سازه تبلیغاتی پایتخت اکران شد. 
عالقه منــدان و گردشــگران می تواننــد 
بــا ارســال کد یــک تــا ۷0 بــه سرشــماره 
۱000989۱ به مختصات محلی، تصاویر 
و نقشه های مسیریاب در نرم افزارهای 
بله، نشان و گوگل مپ دسترسی یابند.

70
تصویر

امیر قاسمی، سرپرست ستاد گردشگری 
شهرداری تهران گفت: در 90نقطه از شهر 
تهران ایستگاه های اطالع رسانی مستقر 
کردیم کــه این ایســتگاه ها از ۲8 اســفند 
آماده ارائه خدمات به گردشگران نوروزی 
هستند.   مســافران می توانند با دریافت 
بســته ای از این ایســتگاه ها از تخفیفاتی 

که توافق شده، استفاده  کنند.

90
ایستگاه  

60هزار میلیارد تومان درآمد 
نقد در شهرداری تهران

معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران با اشاره به 
تزریق منابع مالی الزم برای 3کالن پروژه بزرگراهی 
در پایتخت، گفت: شهرداری تهران در سال 1401، 
صرفا در بخش نقد بالغ بر 60هزار میلیارد تومان، 
تحقق بودجه داشته اســت. لطف اهلل فروزنده در 
گفت وگو با ایسنا، درباره عملکرد مالی شهرداری 
تهران در ســال 1401 اظهار کــرد: البته در کنار 
منابع نقد، از 2مســیر غیرنقد و مشــارکت های 
عمومی نیــز منابعی محقق شــده که ســقف 
بی سابقه ای را نســبت به بودجه قانونی 50هزار 
میلیارد تومانــی رقم می زند. او افــزود: به عنوان 
مثال، در بخش عمرانی برای 3کالن پروژه امتداد 
بزرگراه یادگار امام، بزرگراه شــهید شوشتری در 
جنوب شرق و شــهید بروجردی در جنوب غرب 
تهران تأمین مالی الزم انجام شــده است. معاون 
شهردار تهران همچنین با اشاره به تسویه بدهی 
پیمانکاران شهرداری تهران، ادامه داد: »برات کار« 
به ارزش 3هزار میلیارد تومان برای تسویه دیون 
پیشــین پیمانکاران صادر شده و تعدیل و تسویه 
مطالبات پیمانکاران و بدهی به بانک ها را در دستور 
کار داریم. فروزنده گفت: تمرکز ما بر افزایش سهم 
درآمدهای پایدار از کل بودجه است. درآمدهای 
پایدار نظیر عوارض نوســازی و بهــای خدمات 
پسماند که در ازای پرداخت تا پایان سال، مشمول 
تخفیف 10درصدی و بخشش جرایم سال گذشته 

شده است. 

نقل قول خبر

عدد خبر

 خبر

داده نما

قطر 15/8متری خطوط جدید
زاکانی در بخش پایانی سخنان خود از برنامه های ویژه شهرداری تهران برای توسعه بیشتر حمل ونقل 
عمومی در سال آینده خبر داد و گفت:»در بهار سال آینده عملیات احداث خط10 مترو اجرایی خواهد 
شد. همچنین قراردادهای الزم برای ساخت خط۹ مترو نیز منعقد می شود. بنا داریم قطر فضای کار 
تی.بی.ام خطوط جدید متروي تهران را به عدد 15.۸متر افزایش دهیم تا با این کار در این خطوط 

عالوه بر مترو، خطوط اتوبوس و حمل ونقل زیر زمینی پاک نیز داشته باشیم.« 

مکث

میادین تره بار 3 روز تعطیل هستند
ایــوب فصاحــت، مدیرعامــل ســازمان 
میادیــن میــوه و تره بــار: میادیــن و 
بازارهــای شــهرداری تهــران در روزهــای 
۱، ۲ و ۱۳ فروردین مــاه ۱۴0۲ تعطیــل 
خواهنــد بــود. میادیــن ۲۲گانــه میــوه و 
تره بــار در روزهــای پنجشــنبه و جمعــه 
۳ و ۴ فروردین مــاه به صــورت نیمــروز 
از ســاعت 8:۳0 لغایــت ۱۳:۳0 فعــال 
هســتند و از روز ۵ فروردین تا روز شنبه 
۱۲ فروردین ماه سال ۱۴0۲ نیز از ساعت 
8 تــا ۱۳:۳0 یکســره فعــال خواهند بود. 
در سطح میادین پرتقال تامسون شمال 
با قیمت ۱۴ هزارو 900تومان، سیب زرد 
با قیمت ۲۲هزار تومان و ســیب قرمز با 

قیمت ۲0هزار تومان عرضه می شود.

طرح بهاران خدمت رو به پایان است
فاطمه تنهایــی، شــهردار منطقــه8 : طرح 
بهاران خدمت کــه در ۴معاونــت خدمات 
شــهری، اجتماعی و فرهنگــی، حمل ونقل 
و ترافیــک و فنــی و عمــران از ۱۵ اســفند 
آغــاز شــد، در حــال اتمــام اســت. الیروبی 
۴۶۲00متر از مسیل ها، قنوات و کانال های 
منطقــه8، نوســازی ۱۵۶عــدد مخــزن، 
رســیدگی بــه ۱۵۳دســتگاه لــوازم ورزشــی 
و ۳۴چشــمه ســرویس های بهداشــتی 
بوســتان ها، رفع خطر ۲0 اصله از درختان 
در این منطقه انجام شده است. همچنین 
تجهیزات ایمنی ترافیکی فرســوده بزرگراه 

امام علی)ع(   بازسازی شده است.

3000میلیارد 
تومان برای 
احداث این 

پروژه ها هزینه 
شده است. 

روی خط6 از 
ابتدا تا انتها

4۲کیلومتر طول خط۶ مترو 
است که 3۲ایستگاه دارد. 

تاکنون ۲7کیلومتر و 
17ایستگاه از این مسیر به 

بهره برداری رسیده است.
1۵ایستگاه و 
1۵کیلومتر از 
خط۶ باقی مانده 
است.

13ایستگاه خط ۶تا 
پایان سال140۲ تکمیل 

می شود.

۲ایستگاه باقیمانده در سال1403 
به بهره برداری می رسد.

خط۶ دارای ۵ایستگاه تقاطعی شهدای هفت تیر)خط یک(، ایستگاه 
امام حسین)ع( )خط۲(، میدان حضرت ولیعصر)عج( )خط۳(، ایستگاه 

میدان شهدا )خط۴( و ایستگاه دانشگاه تربیت مدرس)خط۷( است.

 با بهره برداری از 4ایستگاه جدید در خط۶، 
ظرفیت مسافرگیری این مسیر 4برابر شد.
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نیمه غربی خط2؛ حدفاصل ایستگاه صادقیه در 
میدان صادقیه تا ایستگاه امام خمینی)ره(

137۸

بخشی از خط یک که ایستگاه شهید حقانی را به 
ایستگاه علی آباد متصل می کند.

13۸0

خــط یــک  تــا ایســتگاه حــرم مطهــر در 
بهشت زهرا)س( ادامه یافت.

13۸1

بخش شــرقی خط2 متروی تهران به تدریج در 
سال های 1382، 1384 و 1385 به بهره برداری 
رســید. با بهره برداری از این ایستگاه ها، خط 2 
مترو از میدان صادقیه تا دانشگاه علم و صنعت 

امتداد یافت.

13۸2 - 13۸5

بخشی از خط 4، حد فاصل ایستگاه دروازه شمیران 
تا ایستگاه میدان فردوسی و ایستگاه های باقری و 
تهرانپارس در امتداد شرقی خط2 و  ایستگاه میدان 

شهدا در امتداد شرقی خط4

13۸7

فاز نخست توسعه شــمالی خط یک ، حد فاصل 
ایستگاه حقانی تا ایستگاه قلهک، ایستگاه میدان 
انقالب اسالمی در امتداد غربی خط4  و فاز دوم 
توسعه شــمالی خط یک از ایســتگاه قلهک تا 

ایستگاه قیطریه

13۸۸

ایستگاه کالهدوز در خط 4 ، گسترش شمالی خط 
یک، امتداد توسعه شرقی خط2 از ایستگاه علم و 
صنعت تا ایستگاه فرهنگسرا، ایستگاه میان راهی 
محمدشهر در خط 5 )خط متروی تهران-کرج(، 
ایستگاه های میان راهی ولیعصر و نبرد در خط 4، 
امتداد توســعه غربی خط 4 از ایســتگاه میدان 
انقالب اسالمی تا ایستگاه میدان آزادی و گشایش 

ایستگاه های توحید و میدان آزادی

13۸۹

ایســتگاه میان راهــی دکتــر حبیــب اهلل در 
غرب خــط 4 و امتداد خــط یک  از ایســتگاه 
حرم مطهر تــا کهریزک و همچنین ایســتگاه 
کهریزک،ایستگاه های ابن ســینا و پیروزی در 
خط 4 و ســرانجام ایســتگاه تجریش به عنوان 

عمیق ترین ایستگاه متروی تهران

13۹0

ایستگاه های نیروهوایی، شهرک اکباتان، ارم سبز 
و بخش میانی خط 3 به طول 7کیلومتر به همراه 

ایستگاه های شهید بهشتی و ولیعصر

13۹1

فقط بهره برداری آزمایشی بخش جنوبی خط 3 به 
طول 12 کیلومتروایستگاه آزادی تقاطع شادمان

13۹2

ایســتگاه های آزادگان، زمزم، جوادیه، راه آهن 
و میدان منیریه، میدان ولیعصر در نیمه میانی 
خط 3 و شهرک شریعتی در نیمه جنوبی خط 3 

13۹3

ایســتگاه های میدان جهــاد، عبدل آباد، نیمه 
شــمالی خط 3 متــروی تهــران از ایســتگاه 
شــهید بهشــتی واقع در تقاطع خط یک  و 3 تا 
ایســتگاه قائم و 3 ایستگاه شــهید زین الدین، 
نوبنیــاد و قائــم. همچنیــن ایســتگاه های 
نعمت آباد، میرزای شیرازی انشــعابی فرودگاه 
 مهرآباد. ایستگاه شــهر آفتاب از توسعه جنوبی 

خط یک .

13۹4

ایستگاه های خواجه عبداهلل انصاری، سهروردی، 
شهید قدوسی، شهید صیاد شیرازی، حسین آباد 

و هروی

13۹5

خط 7 با 22 کیلومتر مســیر، ایســتگاه شهید 
محالتی از خط 3 متروو ایستگاه فرودگاهی امام 
خمینی)ره( از مسیر انشعابی خط یک  مترو. البته 
افتتاح خط 7 در سال 1396 چند ماه بیشتر دوام 
پیدا نکرد و به دلیل ناایمن بودن در پاییز همان 

سال  تعطیل شد.

13۹6

به دلیل عدم تأمین مالی، حتی یــک قطار هم به 
متروی پایتخت اضافه نشد.بازگشایی  6 کیلومتر 
میانی از خــط 7 متــرو؛  ایســتگاه هالل احمر و 
بهره بــرداری بخشــی از نیمه شــمالی خط 7 با 
ایستگاه های میدان صنعت و دانشگاه تربیت مدرس

13۹7

بخشــی از نیمه شــرقی خط 6 با 3ایســتگاه 
دولت آباد، بعثت و میدان شــهدا، بخش شرقی 
خط 7 حدفاصل ایستگاه مهدیه تا بسیج به همراه 
ایستگاه میدان محمدیه، بخش دیگری از نیمه 
شرقی خط 6 مترو حدفاصل ایستگاه میدان شهدا 
تا ایستگاه امام حسین)ع(،ایستگاه های مولوی 

کیان شهر و شهر جدید مهستان

13۹۸

در نیمه اول سال هیچ افتتاحی صورت نگرفت. 
در نیمه دوم سال، ایستگاه های امیرکبیر و برج 
میالد، میدان قیــام، دروازه دوالب، دانشــگاه 
تربیت مــدرس، یادگار امام، شــهید اشــرفی 

اصفهانی، شهید ستاری و آهنگ

13۹۹

ایستگاه های مرزداران و اقدسیه، مدافعان  سالمت، 
شهرک آزمایش  و شهید رضایی
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