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نسخه چاپی/همشهری آنالین

تاریخ : دوشنبه 15 آذر 1395 - 12:58:08 کد مطلب:354507
سرویس خبری: شهر > شهری

متروی فرودگاه امام خمينی(ره) تا پایان امسال به
بهره برداری می رسد

همشهری آنالین: 
مدیر عامل شرکت مترو تهران اعالم کرد: ایستگاه فرودگاه امام خمينی (ره) در صورت تحقق منابع مالی تا پایان سال

به بهره برداری می رسد.

به گزارش تهران سما، هابيل درويشی با تشریح وضعيت خط مترو تهران -پرند گفت: فاز دوم پروژه اين خط حد فاصل شهر آفتاب تا فرودگاه بين المللی

حضرت امام خمينی است که طی ماههای آینده کارهای ساختمانی ، مسير و ابنيه آن به اتمام خواهد رسيد و با تکميل تامين و نصب تجهيزات اواخر

امسال به بهره برداری و مسافرگيری خواهد رسيد. 

وی با اشاره به اینکه ایستگاه فرودگاه امام خمينی از زیباترین ایستگاهها ی مترو خواهد بود گفت : ایستگاه شماره
دو فرودگاه پيش بينی شده که همزمان با توسعه فرودگاه و ساخت شهر فرودگاهی امام خمينی احداث و به بهره

برداری خواهد رسيد .

مدير عامل متروي تهران با تاکيد بر اینکه 5 ایستگاه در این خط در نظر گرفته شده است،گفت: این خط شامل
ایستگاه شهرآفتاب ، ایستگاه واوان (هنوز آماده بهره برداري نيست و در سال 96 مسافرگيری خواهد کرد) ، ایستگاه

شماره یک و دو فرودگاه حضرت امام خمينی و نهایتا ایستگاه شهر پرند است وکال حدود 50 کيلومتر طول دارد.

درويش با اشاره به اینکه سرفاصله زمانی قطارها در این خط در آینده حدود 6 دقيقه در اوچ پيک طراحی شده است
،گفت : این خط قادر خواهد بود 13020 نفر در ساعت و در هر جهت جابجا کند. وي تاكيد كرد:سرعت قطارها در این
خط در حدود 120 کيلومتر بر ساعت خواهد بود که با ورود ناوگان مخصوص فرودگاه این سرعت محقق خواهد شد .

به گفته درويش مترو فرودگاه امام خمينی در صورت تامين بودجه و اعتبارات الزم، فاز سوم این طرح نيز که از فرودگاه امام خمينی تا شهر پرند است در

سال آینده قابل بهره برداری خواهد بود.

لينک مطلب:

http://www.hamshahrionline.ir/details/34900

