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متروی تهران هم اکنون 7خط فعال دارد و طبق طرح 
جامع حمل ونقل ریلی، باید 4خط جدید دیگر به آن 
افزوده شود تا این شبکه انبوه بر زیرزمینی تمام پایتخت 
را برای جابه جایی شهروندان پوشش دهد. خطوط 8، 9، 
10و 11این 4خط هستند که از میان عملیات اجرایی 
خط 10شروع شــده و خبر خوب اینکه توافقات الزم 
میان شهرداری و مپنا برای صفر تا صد احداث خط11 
نیز حاصل شده است؛ خطی که با 28کیلومتر طول، 
غرب تهران را به جنوب شرق پایتخت متصل می کند. 
یعنی درست نقاطی از شهر که به لحاظ دسترسی به 
مترو، کم برخوردار محسوب می شوند. این توافق، سبب 
می شــود تا هیچ حرف و حدیثی هم برای موضوعات 

تامین منابع مالی پروژه باقی نماند.
به گزارش همشهری، خط 11مترو از محدوده چیتگر 
تا سه راه تقی آباد است. فاز نخســت این خط شامل 
ایستگاه چیتگر تا عبدل آباد می شود که با تفاهمنامه 
امضا شده میان شهرداری تهران و گروه صنعتی مپنا، 
اکنون مقدمات  شروع ساخت آن به جریان افتاده است. 
این خط ۵ ایســتگاه تبادلی با خطوط هفتگانه فعلی 
مترو دارد. طی نشســتی که با حضور علیرضا زاکانی 
شهردار تهران، مدیرعامل گروه صنعتی مپنا، مسعود 
درستی، مدیرعامل شرکت مترو تهران و تنی چند از 
مدیران و دست اندرکاران اجرایی پروژه های مترویی 
برگزار شد، تفاهمنامه ای برای همکاری درخصوص 
مهندسی، تدارک، اجرا و تامین مالی بخش حدفاصل 
ایستگاه چیتگر تا ایستگاه عبدل آباد از خط 11 مترو 
به طول تقریبی 17کیلومتر و با جانمایی در این مسیر 

10ایستگاه به امضاي طرفین رسید. براساس مفاد این 
تفاهمنامه، قرار است ظرف 3ماه آینده درباره احداث 
بخش نخســت از خط11 و همچنیــن مدل تامین 
منابع مالی آن جمع بندی صــورت گرفته و عملیات 
اجرایی پروژه پس از توافقات نهایی در ســال جاری 
آغاز شود. احداث پارکینگ و دپو خط 6مترو تهران و 
ساخت 210دستگاه واگن مترو ازجمله دیگر تعهدات 
پیمانکار پروژه است که در تفاهمنامه به آنها اشاره شده 
اســت. این خط محدوده های جنوبی و جنوب غرب 
شهر تهران را پوشش می دهد و به طول 26کیلومتر 
و با 17ایستگاه، از ایســتگاه مترو چیتگر آغاز شده از 
مناطق 18، 19، 20 و 21 عبــور می کند. یکی دیگر 
از ویژگی های مهم خط 11این اســت که محله های 
پرجمعیت و پرتردد تهرانســر، خلیج و یافت آباد در 
غرب و جنــوب غرب تهران را به شــبکه مترو تهران 

متصل می کند.

شروع کار در سال 1401
مسعود درستی، مدیرعامل شرکت مترو تهران درباره 
این تفاهمنامه و جزئیات بیشتر آن به روزنامه همشهری 
می گوید:»تفاهمنامه ای با گــروه صنعتی مپنا امضا 
شده اســت مبنی بر اینکه طی 3ماه آینده روش های 
تامین مالی و سرمایه گذاری مثل روش های تهاتری 
و بارگذاری های ســاختمانی را بررسی کنیم و پیش 
ببریم و بتوانیم بخشی از سرمایه های بخش خصوصی 
و آورده های شــهرداری تهران را به یک شکل و مدل 
منطقی ادغام کنیم و بخش غربی خط 11را در قالب 
یک طرح مشترک به گروه صنعتی مپنا واگذار کنیم. 
این کلیت موضوع اســت و از هفته آینده درجلسات 
راهبردی که برگزار می شــود، طی 2تــا 3ماه آینده 
جزئیات مربوط به آن نیز مشخص خواهد شد. در این 

زمینه برای طراحی، ساخت و تامین منابع مالی خط 
11مترو با گروه صنعتی مپنا به توافق رسیده ایم. کار 
ساخت یک پایانه در خط 6و نیز تامین 210دستگاه 
واگن هم در توافقنامه آمده است که ان شاء اهلل ظرف 
3ماه آینده درباره جزئیات آن نیــز به توافق خواهیم 
رسید. تالش می کنیم تا این پروژه در سال جاری آغاز 
شــود و انتظار می رود در اواخر نیمه اول یا اوایل نیمه 
دوم سال 1401کارهای مربوط به آن شروع شود. البته 
کارشناسان شرکت مترو از حدود 2سال قبل مطالعه 
روی این خط را آغاز کرده اند، اما برای اطالع رســانی 
دقیق درباره جزئیات بیشتر آن یک مقدار زود است و 

باید کمی صبر کرد.« 

 خأل مترو در جنوب تهران پرمی شود 
درستی با اشاره به اهمیت و تأثیر گذاری راه اندازی خط 
11مترو در جابه جایی مســافران خطوط ریلی شهر 
تهران می گوید:»خط 11مترو بخش ها و محله هایی 
را پوشش می دهد که حضور فعلی شبکه مترو در آن 
بخش ها چندان پر رنگ نیســت. خط 11از ایستگاه 
چیتگر در تقاطع با خط ۵ مترو کار شروع می شود. یعنی 
آن بخش از مسافرانی که از شهر کرج به تهران می آیند 
و می خواهند به سمت جنوب شهر بروند، می توانند از 
این خط استفاده کنند. این خط در قطعه اول به ایستگاه 
عبدل آباد در خط 3مترو متصل می شــود. به عبارت 
دیگر ابتدا و انتهای این خط 2 ایستگاه تبادل مسافر 
است. خط 11تا حدود زیادی خأل ایستگاه های مترو در 
این بخش از شهر تهران را پر می کند. در مجموع ما در 
جنوب شرق به آن صورت ایستگاه مترو نداریم. منطقه 
21تنها منطقه تهران است که ایستگاه مترو ندارد که با 
تکمیل خط 11این منطقه هم دارای ایستگاه مترو شده 
و به خطوط ناوگان ریلی شهر تهران متصل می شود.« 

توسعه مترو روی کمربند جنوبی
آغاز عملیات اجرایی خط 11یکی از خطوط چهارگانه جدید مترو تهران با مشارکت بخش خصوصی آغاز شد

اصفهان به شبکه جهانی 
شهرهای پایدار پیوست 

 همکاری دیوان عدالت اداری  و شهرداری ها 

تفاهمنامه همکاری دوجانبه در راســتای تحقق شهر 
پایدار بین شــهرداری اصفهان و بنیاد جهانی انرژی به 
امضا رسید و به موجب این تفاهمنامه، اصفهان به عنوان 
نخستین شهر کشور، به شــبکه جهانی شــهرهای پایدار پیوست. به 
گزارش همشهری، شهردار اصفهان در نشست امضای تفاهمنامه گفت 
که براساس شعار مدیریت شهری »اصفهان من، شهر زندگی« توجه به 
شاخص هایی همچون پایداری و هوشمندی شهر در دستور کار قرار دارد. 
به گفته علی قاســم زاده، پس از پیگیری مذاکرات دوجانبه درخصوص 
توسعه شهر پایدار، هوشــمند و تأمین منافع متقابل بین بنیاد جهانی 
انرژی و شــهرداری اصفهان، در مورد راه هایی برای همکاری در جهت 
عملیاتی کردن مفاهیم شهر پایدار توافق شد. او تأکید کرد: »از مفاد این 
توافق می توان به جمع آوری اطالعات و داده های شــهری، طبقه بندی، 
تجزیه وتحلیل داده ها مطابق با شاخص ها و معیارهای شهرهای پایدار و 
هوشمند سازمان ملل متحد، ارزیابی گام به گام داده های استخراج شده و 

تهیه گزارش براساس تجزیه وتحلیل داده ها دست یافت.« 

ایجاد زمینه برای مشارکت و سرمایه گذاری
محمد نور صالحی، رئیس شورای شهر اصفهان هم با بیان اینکه مجموعه 
مدیریت شهری اصفهان در ارتقای زیرســاخت ها و حرکت به سمت 
پایداری و هوشمندسازی اهتمام ویژه ای دارند، گفت: »مدیریت شهری، 
آماده ایجاد بسترهایی برای ســرمایه گذاری و مشارکت در تولیدات 
مرتبط با پایداری و هوشمندی شــهر و ایجاد دفتر نمایندگی اتحادیه 

جهانی انرژی در اصفهان است . «

 اجرای سیستم ساختمان پایدار براساس شاخص های بین المللی 
وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان هم با اشاره 
به اهداف شهرهای پایدار عنوان کرد: کاهش میزان مصرف منابع طبیعی 
و انرژی تجدیدناپذیر، کاهش اثرات زیست محیطی، بهبود استانداردها و 
افزایش کیفیت زندگی و... اهداف پایداری شهرها ست که براساس این 

تفاهمنامه برای تحقق آنها تالش می کنیم.

 دبیرکل مجمع شهرداران 
کالنشهرهای ایران گفت: 
شــهرداری ها درگیــر و 
گرفتار بحث های قضایی و حقوقی هستند 
و امیدواریم دیوان عدالت و شهرداری ها 
در راســتای احیای حقوق مردم همراه و 
هم راستا باشند. به گزارش پایگاه خبری 
شــهر، احســان متولیان در نوزدهمین 
نشست مشــترک قضات دیوان عدالت 
اداری و مدیران حقوقی شــهرداری های 
کالنشــهرهای ایران گفــت: امیدواریم 
خروجی این نشست ها به نفع شهرداری ها 
و شهروندان باشــد. وی با تأکید بر اینکه 
هم افزایی و هم راستا شدن شهرداری ها 
و دیوان عدالت اداری یکی از اولویت های 
ماســت، ادامه داد: شــهرداری ها درگیر 
و گرفتــار بحث های قضایــی و حقوقی 
هستند و امیدواریم دیوان و شهرداری ها 
در راســتای احیای حقوق مردم همراه و 
هم راستا باشند. وی افزود: اگر قرار است با 
این همکاری، گره ای از مشکالت مردم باز 
شود، الزم است مجمع تمام توان خود را 

به کار بگیرد تا این اتفاق بیفتد.
رئیس مرکز حقوقی شــهرداری تهران 
نیــز در این جلســه گفــت: در فرایند 
کارگروهی در شــهرداری ها مســائل، 
چالش ها و ســؤاالتی مطرح می شود که 
اگر قضات دیوان این مســائل را بررسی 
کنند، چالش ها و مشــکالت شهرداری 
کمتر خواهد شد. سعید گفت: در حوزه 
حقوقی در کالنشهرها و غیرکالنشهرها 
بخش عمده ای از پرونده ها در حوزه دیوان 

عدالت اداری است.
وی افزود: در شــهرداری تهران بیش از 
۵0درصد پرونده های جــاری مرتبط با 
حوزه های دیوان است و در دیوان عدالت 
مورد بررسی قرار می گیرد. در ادامه این 
نشست، معاون قضایی در امور اقتصادی- 
اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری 
گفت: اصالح ماده 100 قانون شهرداری ها 
در دستور کار مجلس شــورای اسالمی 
قرار دارد که اگر این طرح نهایی شــود، 
دیگر کمیســیون مــاده 100 نخواهیم 
داشــت و برای هر تخلف ساختمانی که 
برخالف پروانه باشــد، حکم قلع و قمع 
صادر می شــود. احمــد درزی رامندی 
در نوزدهمین نشســت مشترک قضات 
دیوان عدالــت اداری و مدیران حقوقی 
شهرداری های کالنشهرهای ایران با بیان 
اینکه آمار ورودی در رابطه با شــکایات 

اعتراض ماده 100 و الزام به صدور پروانه 
در سال 1400 نسبت به سال 99 افزایش 
یافته اســت، گفت: تعداد شکایات وارده 
20 هزار مورد و   با افزایش 3هزار فقره ای 
همراه بوده اســت. همچنین الزام صدور 

پروانه نیز افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه بخشــی از درآمدهای 
شــهرداری از جریمه های کمیســیون 
ماده 100 بود، یادآور شد: اگر این قانون 
اجرا شود، افرادی که قصد تخلف داشتند 
مرتکب تخلف نخواهند شد. باید الیحه 
درآمدهای پایدار شــهرداری به صورت 

قانون مشخص شود.
رامندی ادامه داد: مصوبات شورای اسالمی 
شــهرها معموال در هیأت علمی ابطال 
می شود؛ چون برخالف قانون است و اگر 
طرح در مجلس نهایی شود، این مسائل را 

شاهد نخواهیم بود. 

مهدی اسماعیل پورگزارش
روزنامه نگار

توسعه

حقوقی

 ارزیابی محیط زیستی پروژه ها
 در مسیر هوشمندی

محیط زیست که به عنوان یکی از محورهای 
اساسی در توسعه متوازن و پایدار شناخته 
می شود، در نتیجه اجرای ضوابط و مقررات 
برای حفظ و بهبود محیط  زیســت به  ویژه 
در محیط های شــهری یک ضرورت غیرقابل اجتناب اســت. 
قوانین محیط  زیست شاخه مهم و مســتقلی از حقوق عمومی 
تلقی می شــوند که از اصل پنجاهم قانون اساسی نضج گرفته و 
با اسناد و قوانین باالدســتی باالخص سیاست های ابالغی مقام 
معظم رهبری قوام یافته است. از مصوبه سال 1373شورای  عالی 
حفاظت محیط  زیســت درخصوص الزام تهیه گزارش ارزیابی 
محیط  زیستی برخی از طرح ها و پروژه های توسعه ای تاکنون، 
انجام مطالعات محیط  زیست با احصای پیامدهای منفی احتمالی 
و رویکردی پیشگیرانه سعی در کاهش عوارض محیط  زیستی 
اجرای پروژه ها بر محیط های انسان ســاخت و طبیعی کشــور 
دارد. هم اکنــون یکی از مهم ترین ابزارها در مدیریت شــهری، 
ارزیابی اثرات محیط  زیســت پروژه های شــهری است. منافع 
حاصل از این ارزیابی در بسیاری از شــهرهای جهان شناخته 
شده و بسیاری ضوابط قانونی آن را اجرا کرده یا در حال اجرای 
آن هســتند. این ابزار به عنوان محملی پیشگیرانه و مشارکتی 
برای حفاظت از محیط  زیست در فرایند تصمیم گیری طراحی 
شده و می تواند موجب حرکت در مسیر انطباق با سیاست های 
کالن محیط زیستی شــود. برخی نگرانی ها حاکی از این است 
که ارزیابی های محیط زیستی موجب تعویق در اجرای پروژه ها 
می شوند، درصورتی که ارزیابی پس از تکمیل طرح های مهندسی 
یا ساختمانی شروع شود، ممکن است چنین اتفاقی بیفتد، چراکه 
در این مواقع هرگونه تغییــرات الزم، پرهزینه و حتی وقت گیر 
خواهد بود. با این حال، با انجام ارزیابی های محیط  زیســتی در 
مراحل اولیه برنامه ریزی و مراحل بررســی عملی بودن پروژه، 
نه تنها از عقب افتادگی های غیرضروری اجتناب می شود، بلکه 
گزینه های مربوط به جانمایی و روش های کار و ... ارزیابی شده، 
اثرات محیط  زیستی آنها احصا شده و افزایش گزینه ها و بررسی 
پیامدهای محیط زیستی مبنای بهتری برای اتخاذ تصمیم فراهم 
می آورد. در کالنشهر تهران به دلیل اهمیت موضوع جوانب محیط  
زیستی پروژه های عمرانی و زیربنایی الزم است موضوع ارزیابی 
اثرات محیط  زیستی پروژه ها به دقت مورد بررسی قرار گیرد و 
با ارائه راهکارهای عملیاتی، اثرات احتمالی اجرا و بهره برداری 
پروژه ها تا حــد ممکن کاهش پیدا کند تا اثــرات نامطلوب آن 
متوجه شهر و شهروندان نشود. به هر طریق، آنچه در یک قرن 
اخیر در تهران رخ داده، موجب شکل گیری کالنشهری با تراکم و 
تمرکز زیاد شده است؛ به نحوی که هم اکنون این شهر در کانون 
یک منطقه کالنشهری با وسعتی بالغ بر 700 کیلومترمربع قرار 
گرفته است. این بارگذاری روبه تزاید صرف نظر از مسائل مختلف 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشکالت عدیده محیط  زیستی 
را برای پایتخت به ارمغان آورده است که آلودگی هوا، محدودیت 
منابع آب و فرونشست زمین، تنها برخی از پیامدهای آن است. از 
این رو بررسی عوارض محیط  زیستی پروژه های شهری می تواند 
باعث جلوگیری از تشدید مشــکالت محیط  زیستی و تبعات 
ناخواسته حاصله بر کیفیت زیست شهری شود.  رویکرد مدیریت 
شهری با در اولویت قرار دادن مقوله »محیط  زیست« در پروژه ها، 
لزوم توجه هر چه بیشتر به ارزیابی اثرات و انجام مطالعات محیط 
 زیست برای پروژه ها را ضروری و حائز اهمیت می سازد. در این 
راستا، با هدف بهبود فرایند بررســی مطالعات محیط  زیستی 
طرح ها و پروژه های عمرانی و زیربنایی، اداره کل محیط  زیست 
و توســعه پایدار شــهرداری تهران با همکاری سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات و مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
»سامانه ارزیابی محیط زیســتی طرح ها و پروژه های شهرداری 
تهران«را راه اندازی کرده اســت. طوری که تمام فرایند تعریف 
پروژه از ابتدا تا انتها )تعریف پــروژه، تخصیص بودجه، اجرای 
راهکارهای محیط  زیســتی حین اجرا و...( را تحت پوشش قرار 
می دهد. این اقدام ضمن ایجاد شفافیت در اجرای پروژه ها و در 
دسترس پذیری نتایج، موجب تسریع در روند انجام پروژه های 
عمرانی و مطالعاتی، گردآوری بانــک اطالعات جامع و کامل از 
پروژه های شــهری و جلوگیری از اجــرای پروژه ها بدون انجام 
مطالعات محیط زیستی می شــود. بدون شک ایجاد ساختاری 
هوشمند برای رصد پروژه های شهری از منظر محیط  زیست قدم 
آغازین ولی مهم برای اطمینان از توجه به اثرات محیط  زیستی 
پروژه ها دارد که با امکان نظارت بر روند کار و بررســی و پایش 

کاربست مطالعات انجام شده تکوین خواهد یافت.

 بهترین فرصت برای بازدید
 از برج میالد و موزه نقشه

به مناســبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی بازدید از 
چند مکان تفریحی و گردشــگری متعلق به شهرداری تهران 
برای شهروندان تهرانی و عالقه مندان به تاریخ رایگان شده است. 
به گزارش همشهری، شــهروندان تهرانی می توانند در روزها و 
ساعت های اعالم شده برای بازدید رایگان به این مراکز مراجعه 
کنند. بازدید رایگان از اماکن تفریحی و گردشــگری متعلق به 
شهرداری تهران از روز چهارشنبه شروع شده و در برخی از اماکن 
تا روز سه شنبه هفته آینده ادامه دارد که برج میالد تهران و موزه 

نقشه تهران در محله اقدسیه از جمله آنهاست.
بر این اســاس، بازدید از برج میالد به مدت 4 روز رایگان است. 
عباس حیدری، مدیر عامل برج میالد در این رابطه گفت: »بازدید 
از برج میالد از روز شــنبه تا سه شنبه ســوم خرداد همزمان با 
سالروز آزادســازی خرمشهر از ســاعت 10 الی 1۵ برای همه 
گردشگران و بازدیدکنندگان رایگان است. این موضوع شامل 
موزه مشــاهیر ایران، گنبد آسمان و تماشــای تهران از ارتفاع 

280 متری می شود.« 
از ســوی دیگر، بازدید رایگان از »موزه نقشه« که قدیمی ترین 
نقشــه تهران را دارد نیز از دیروز تا ســوم خرداد و از ســاعت 
9صبح تا 18فراهم شده است. موزه نقشــه تهران که در سال 
1396 تاسیس شده، حدود 800 نقشــه باارزش از پایتخت و 
سایر شهرهای ایران را در گنجینه خود دارد. یکی از جذاب ترین 
نقشه های این موزه »نقشــه عبدالغفار« به شمار می آید که به 

دستور ناصرالدین شاه در سال 128۵ هجری تهیه شده است.

حمید صاحب
مدیرکل سالمت شهرداری تهران

متأسفانه برخی موانع فرهنگی باعث شده تا 
زوجین فرزندآوری خود را به تأخیر بیندازند. 
شــهرداری تهــران در دوره جدیــد مدیریــت 
شــهری، قصــد دارد تــا در راســتای تغییــر 
باورها برای ترویج فرزندآوری از کنشــگران، 
تشــکل های مردمــی، فعالیت هــای حــوزه 
فرزندآوری و جمعیت پشــتیبانی برای عبور 

از موانع و مشکالت حمایت کند.

حجت االسالم سیدمحمد آقامیری
 رئیس کمیته عمران شورای شهر 

بزرگــراه  واقــع در مســیر  پل هــای 
آزادگان، در معرض خطر فرونشست 
قرار دارند. این موضوع طی جلســاتی 
بــا حضــور اســتادان دانشــگاه ها و 
نماینده ســازمان های مختلف مطرح 
و پس از تشکیل کمیته علمی دالیل، 
عوامــل و راهکارهــاي آن بررســی 

می شوند.

قدرت هللا محمدی
مدیرعامل شرکت ساماندهی

فعالیت ون کافه ها در رونق زیست شبانه 
تأثیر گذار هســتند امــا در ایــن خصوص 
مسائل و چالش هایی هم ایجاد می شود 
که با ساماندهی و فراهم کردن چارچوب 
مشخص می توان از این ظرفیت  استفاده 
کــرد. درهرحــال طــی بازدیــد شــبانه از 
فعالیت ون کافه های منطقه یک، با افراد 

مستقر در آنها گفت وگو انجام شد.

 معــاون فنــی و مهندســی ســازمان 
حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران 
از نصــب 700قطعــه تجهیــزات ایمنی 
ترافیک و مرمت 503کاشــن تانک در 
تهران خبر داد. محمدرضا شیخ بهایی 
گفت که این کار با هدف تامین ایمنی 
شــهروندان و بــه حداقــل رســاندن 
حــوادث رانندگــی، در شــریان های 

اصلی و بزرگراهی  انجام شده است.

700
قطعه

معاون فنــی و اجرایــی ســازمان ورزش 
شــهرداری تهران از تعمیــر و راه اندازی 
۱3مجموعه ورزشــی تعطیل شده خبر 
داد. ســیدمهدی ســیدعلی گفــت: 
»برخــی از مجموعه هــای ورزشــی بــه 
لحاظ کفپوش، ایزوگام، سیستم های 
سرمایشــی، گرمایشــی و روشــنایی، 
تجهیزات و... مشــکالتی داشــتند که 

رفع آنها مطالبه شهروندان بود. 

13
مجموعه

 روح هللا محسنی، معاون مجتمع عروجیان 
ســازمان بهشــت زهــرا)س( تهــران گفت: 
ســال گذشــته در قطعه یــک تــا ۱۱۲قیمت 
هر خانه ابــدی ۲5میلیون تومان بــود که  از 
امروز ۲7میلیــون و 500هزار تومان اســت. 
در ناحیه ۲ کــه از قطعه ۲00 تا ۲5۸ اســت، 
هر طبقه ۱۶میلیــون و ۸00هــزار تومان و در 
ناحیه 3 که از قطعه 300 تا 3۲۸ است، هر 
طبقه خانه ابدی حدود ۸میلیون و ۸00هزار 
تومان اســت. در ناحیه 3 قطعات عمومی 
303 را داریم که یک طبقه به صورت رایگان 
اســت و ۲ طبقه بــا قیمت ۶میلیــون تومان 

واگذار می شود.

۲7
میلیون تومان

تقاطع های غیرهمسطح 
پایتخت تکمیل می شوند

معاون فنی و عمرانی شــهردار تهران در جلسه 
هم اندیشــی شــهرداران مناطق 22گانه اعالم 
کرد: »تکمیل گردش های ترافیکی تقاطع های 
غیرهمسطح شــهر تهران نیازمند هماهنگی و 
وحدت رویــه حداکثری دســتگاه های مختلف 

مدیریت شهری پایتخت است.«
به گزارش همشــهری، تکمیل پروژه ها، توسعه 
و هدایت، نظارت و کنتــرل پروژه ها، 3اولویت 
معاونت فنی و عمران شهرداری تهران است که 
عباس شــعبانی با اشــاره به آن عنوان کرد: »از 
طریق تکمیل پروژه ها و اصالح گردش های ناقص 
98تقاطع غیرهمســطح می توان به صرفه جویی 
قابل توجهی در مصرف ســوخت و کاهش زمان 
جابه جایی شهروندان دســت  یافت.« به گفته او 
موضوع کنتــرل کیفیت به ویــژه در پروژه های 
عمرانی بــا هر ســطح و ابعادی اهمیــت دارد. 
شعبانی در ادامه به عملکرد 8ماه مدیریت شهری 
هم اشاره کرد و گفت: »1700پرونده باز در رابطه 
 با پروژه هایی که کار اجرای آنها به اتمام رسیده 
است، در سازمان های این معاونت وجود دارد و 
باید با تدابیر معاونت هماهنگی و امور مناطق به 
یک وحدت رویه مناســب میان مجموعه فنی و 
عمرانی و مناطق دســت  یابیم تــا به این ترتیب 
امور مربوط به پیشــبرد پروژه ها را تاحدامکان 

تسهیل کنیم.«

نقل قول خبر

عددخبر

گردشگری

 خبر

شینا انصاری؛ مدیرکل محیط زیست شهردارییادداشت

طول کلی خط: ۲8کیلومتر
طول فاز یک خط: 17کیلومتر

 اهمیت خط  
۱ تسهیل انتقال مسافران کرج به جنوب شهر 

تهران و بالعکس
۲ پوشش مناطق 18، 1۹، ۲0 و ۲1

3 عبــور از محله هــای پــر جمعیــت و پــر تــردد 

تهرانسر، خلیج فارس و یافت آباد
4 داشتن ایستگاه های تبادلی با خطوط 7گانه 

فعلی مترو
5 منطقه ۲1که اکنون مترو ندارد، از این شبکه 

حمل ونقل بهره مند می شود

ایستگاه های خط 11مترو
1   ایستگاه جاده ورامین

۲  ایستگاه ابن بابویه

3  ایستگاه نماز

4  ایستگاه جوانمرد قصاب

5  ایستگاه آزادگان

6  ایستگاه بوستان شقایق

7  ایستگاه خیابان شقایق

8  ایستگاه بوستان شریعتی

۹  ایستگاه عبدل آباد

10  ایستگاه سعیدی

11  ایستگاه بهرامی

1۲  ایستگاه بیمارستان حکیم

13  ایستگاه میدان الغدیر

14  ایستگاه یافت آباد

15  ایستگاه میدان ایثار

16  ایستگاه میدان خلیج فارس

17  ایستگاه ثارهللا

18  ایستگاه نیکپسندی

1۹  ایستگاه تهرانسر

۲0  ایستگاه لشکری

۲1  ایستگاه چیتگر


