پيامجنابآقايمهندسفرنوشنوبخت
نايب رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه

اطالعرسانی

وظیفه ما در شــركت بهره بــرداري متروي تهران و حومه این اســت که شــرايطي ايمن را در
ايســتگاه هاي خطوط مترو مهيا ســازيم تا شــهروندان بتوانند با آســايش از مترو براي سفرهاي
خود استفاده نمايند .ما بهطور لحظهای آمار مســافران و ظرفیت قطارها را کنترل میکنیم و از
ســال گذشته برای تامین قطعات به سراغ تولید کنندگان داخلی رفتیم و دانش فنی را با نظارت
دانشــگاهها در اختیار تولیدکنندگان داخلــی قرارداده و برابر ضوابط اقــدام کرديم .امیدواریم
بتوانیم کمک کنیم تا با توجه به نامگذاري مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در ســال ۱۳۹۸
به نام سال رونق توليد گامي اساســي براي تحقق اين مهم برداريم و شاهد بومی سازی بیش از
پيش مترو باشــيم و تا محقق شــدن اين هدف نيز تامین قطعات را از هر مســیری که میسر باشد،
انجام می دهیم و با توجه به نیاز اجازه نخواهيم داد قطارها بخاطر قطعات از کار بیفتند.

مــا بومــی ســازی قطعــات مصرفــی مهــم را در
اولویتهــای شــرکت بهره بــرداری متــروی تهران
و حومــه قــرار داده ايــم .چــرا كــه از نیازهــای مهــم
بــرای کشــورهای توســعه یافتــه و در حال توســعه،
ایجاد سیســتم حمل و نقل کامل ،منظم ،گســترده
و کارآمــد مــی باشــد .امــروزه کشــورهایی از لحــاظ
اقتصادی ،سیاســی ،فرهنگی در حال رشــد هستند
کــه از یک سیســتم کامــل برخــوردار باشــند .اگرچه

هر توســعه ای بخصوص توسعه در صنعت حمل
و نقــل دارای یک ســری خصوصیــات و ویژگی های
مهم اســت در کنار ویژگیهای مثبــت اثرات منفی
هــم وجود داردكــه در تمامي جنبه هــاي اقتصادي
و اجتماعــي و زيســت محيطــي تاثيرگذار هســتند.
بررســی حالــت هــای مختلف حمــل و نقــل از نظر
هزینــه ،آلودگی ،مصــرف انرژی و زیســت محيطي
تخریــب پذیــری بــرای انتخــاب انواع حمــل و نقل

بهینه مورد توجه قرار دارد و در اکثر کشــورها حرکت
گســترده ای در راستای توسعه و بهبود سیستم های
حمل و نقل در جریان اســت .كه مزایای اســتفاده از
حمــل و نقل ریلــی در ایــن بین بیــش از پیش مورد
توجه قرار گرفته و در كالنشــهري مانند تهران ،مترو
بــه عنوان مهره اصلي و ســتون فقــرات حملونقل
عمومي درون شــهري محسوب ميشــود به طوري
كه در حــال حاضر تصور تردد در شــهر تهران بدون
متــرو ســخت و دشــوار اســت .اهميــت حملونقل
عمومي در شــهري مانند تهــران با جمعيتي حدود
دوازده ميليــون نفــر بر هيچ كس پوشــيده نيســت؛
از ايــن رو مدیــران شــهري در طــي ســالهاي اخير،
گســترش ناوگان حملونقل عمومــي را در اولويت
برنامههاي خود قرار دادهاند .متروي تهران وحومه
امســال وارد بيســت و يكميــن ســال بهــره بــرداري
میشــود .در فاصلــه ایــن ســالها بــا  ۱۲۴ايســتگاه
فعــال بــه مهمتریــن ســامانه حملونقلــی تبدیل
شــده اســت و بــر اســاس افــق طــرح جامع تا ســال
 ۱۴۲۰متــرو فرصت دارد با ســاخت خطوط و تامین
نــاوگان هــدف پوشــش  ۳۰درصــد از کل ســفرهای
درونشهری تهران را محقق کند.
ëëگامي ديگر براي رفاه بیشتر شهروندان و مسافران
مترو
همزمــان بــا فرارســیدن مــاه مهــر و آغــاز ســال
تحصيلــي جديد فاصله حرکــت قطارها در خطوط
درون شــهري متــروي تهــران کاهــش يافــت .پیش
از ایــن فاصلــه حرکــت قطارهــا در خطــوط يك ،دو
و چهــار مترو  4دقیقه بــود كه با برنامــه ريزي انجام
شــده بــه  3/5دقيقــه و در خــط  ۳نيــز با اســتفاده از
حداكثــر تــوان از  ۸دقيقــه بــه  7/5دقيقــه كاهــش
يافــت .و در خــط شــش از  ۲۵دقيقــه بــه  ۱۵دقيقــه
ودرخــط هفت متــروي تهران نيــز از  ۱۵دقیقه به ۱۲
دقيقه كاهش يافته است .با این تغییرات  ۱۰درصد
بــه حركت مســافري خــط  ۴متــروی تهــران اضافه
شــد.همچنين بــا توجــه بــه تقاضــاي ســفر تعــداد
حركت قطارهاي تندرو در خط پنج از ايســتگاه كرج
به تهران(صادقيه)و ارم ســبز به كرج افزايش يافته
اســت .شــهروندان تهراني در طول روز زمان زيادي
از وقــت خــود را در ترافيــك هدر ميدهنــد .متروي
تهــران و حومــه به عنــوان ايمن ترين و ســريع ترين
وسيله حمل و نقل ريلي درون شهري كشور همواره
سعي كرده است تا بهترين امكانات و خدمات را به
شــهروندان و مســافران خود ارائه دهد و اميدواریم
بــا ورود قطارهای جدید و امكانات مناســب باز هم
بتوانيــم ميــزان ظرفيــت جابجايي نــاوگان متروي
تهران و حومه را افزايــش دهيم چرا كه عمدهترين
عواملي كه در اســتفاده از حملونقل عمومي براي
شــهروندان حائز اهميت هستند ســرعت ،ايمني و
مقرون به صرفه بودن هزينه آن است.
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