
   

سیگنالینگ مترو هشتگرد کامل و آماده بهره برداری است که امیدواریم با یک سرفاصله حداقلی 
سرویس رسانی مترو هشتگرد توسط شرکت مترو تهران برقرار شود.امیدواریم متعاقب مترو هشتگرد، 
افتتاح مترو پرند را نیز با یک اقدام مشترک عملیاتی کنیم تا در سال جاری که تغییر و تحوالت 
در حال رخ دادن است پروژه های عمرانی آسیب نبینند و اجرای پروژه ها 
پیوستگی الزم را داشته باشند.ما به یک اقدام راهبردی نیاز مبرم داریم، 
اگرچه توسعه مترو در این سال ها پر فراز و نشیب بوده اما برآیند آن ایجاد 
۲۰۰ کیلومتر خط مترو در تهران است.  سال گذشته ۵۰۰ میلیون یورو برای 
توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسرانی و واگن مترو تصویب شد

کیفیت کامیون های فرســوده باالتر از کامیون های جدید چینی است 

من نگران ایران هستم 

۶۰ درصد اتوبوس های تهران فرسوده است فقط یک چهارم وام کرونایی  به شرکت های ریلی مسافری پرداخت شد 

وزیر راه و شهرسازی: مترو هشتگرد آماده بهره برداری است 

امروز وزارت کشور روز شلوغی داشت و حتی با درگیری برخی هواداران کاندیداها نیز مواجه شد. درواقع روز پایانی ثبت نام سیزدهمین  دوره انتخابات ریاست جمهوری 
با حضور چهره های اصالح طلب و همچنین ثبت نام نهایی علی الریجانی در دقایق ابتدایی آغاز شد. اما ساعتی بعد باالخره کاندیدای اصلی اصولگرایان با انتشار بیانیه 
ای حضور خود در این دوره از انتخابات اعالم کرد. رییس قوه قضائیه ظهر امروز با در دست داشتن شناسنامه در ساختمان وزارت کشور برای ثبت نام رسمی حاضر شد.

صبح امروز درست در ابتدای شروع ثبت نام محسن هاشمی رفسنجانی با حضور در وزارت کشور ثبت نام کرد. دقایقی بعد نیز علی الریجانی که دیروز 
خبرهایی در رابطه با ستاد انتخاباتی او منتشر شد باالخره امروز اول وقت ثبت نام کرد و او نیز به جرگه داوطلبان ریاست جمهوری پیوست.سه روز گذشته، 
ستاد انتخابات در وزارت کشور، شاهد حضور سیاست مداران، نمایندگان فعلی و قبلی مجلس و فعاالن سیاسی و افراد عادی بود. اما در فضایی سیاسی کشور 
که جریان ها و چهره های سیاسی همیشه تالش کرده اند دقیقه نودی عمل کنند، امروز روز سرنوشت سازی خواهد بود و به زعم برخی از فعاالن و کارشناسان 
سیاسی شاید آخرین روز با حضور برخی چهره ها، انتخابات از تک قطبی بودن خارج شود. به گونه ای که تا اینجای کار عده ای انتخابات امسال را مصاف 
بین الریجانی و ابراهیم رئیسی می دانند. با این حال باید منتظر ماند دید که چه افرادی قادر خواهند بود که از دیوار سخت شورای نگهبان عبور کنند.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه مترو پایتخت 1۵۰۰ 
واگن کمبود دارد و 6۰ درصد اتوبوس ها نیز فرسوده هستند، 
گفت: حمایت دولت برای توسعه حمل و نقل عمومی 
ضروری است. سیدمناف هاشمی معاون حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری تهران در مراسم رونمایی از دو ایستگاه 
اقدسیه و مرزداران در خط 3 و 6 مترو تهران اظهار داشت: 
برخی مطرح می کنند که ایستگاه های جدیدی که در این 
دوره از مدیریت شهری افتتاح می شوند در دوره های قبل 
99 درصد تمام شده بود در حالی که این چنین نیست و ما 

دبیر انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی گفت: از 9۴۰ 
میلیارد تومان وام مصوب کرونایی، تنها ۲3۰ میلیارد تومان 
به شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری پرداخت شده است.

سبحان نظری اظهار کرد: با گذشت بیش از یک سال 
از تصویب تخصیص 9۴۰ میلیارد تومان تسهیالت 
کرونایی برای شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری 
تا به امروز مبلغ ۲3۰ میلیارد تومان معادل کمتر از 
ین تسهیالت پرداخت شده است. ز ا یک چهارم ا

محمود محمودزاده-معاون وزیر راه و شهرسازیپیروز حناچی-شهردار تهران محمد اسالمی-وزیر راه و شهرسازی
روزهایی که ساالنه کشور صدها میلیارد دالر درآمد داشت گذشته و این پروژه باید در همان 
زمان به عنوان اصلی ترین پروژه عمرانی تامین منابع می شد اما این فرصت از دست رفت.

امیدواریم در افق پیش رو گشایش هایی ایجاد شود و از این شرایط سخت تحریم خارج شویم و 
گشایش های مالی شامل مگا پروژه مترو در تهران و سایر کالنشهرها 
هم شود.با توجه به شرایط سخت کرونایی و تحریم و کاهش شدید 
ارزش پول و منابع مالی مان به قول هایی که به مردم داده بودیم پایبند 
ماندیم، توسعه مترو و فضای سبز و جلوگیری از تخریب باغات و همین 
طور ایجاد انضباط کالبدی و مالی در شهرداری تهران از اقداماتی بود

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی صبح امروز با حضور در 
وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ ثبت نام کرد. آخوندی گفت: 
من نگران ایرانم. نگران تمدن چندین هزار ساله ای هستم که چراغ آن به سبب 
ُکندی توسعه و فرسایش اجتماعی کشور عزیزمان ایران در حال خاموشی است.
به گزارش تین نیوز، عباس آخوندی با حضور در جمع خبرنگاران گفت: من نگران 
اینم که با کم توانی قدرت نرم ایران و ارزیابی اشتباه از موقعیت و قدرت سخت مان، 
گرازان در منطقه چیره شوند و نه تنها ایرانیان که تمام ملت های منطقه را بَِدرند.

به نظر می رسد که با کنترل بحران کرونا در چین، صنعت هوانوردی این کشور رفته رفته 
در حال بازیابی خود و رسیدن به وضعیت پیش از شیوع کروناست.آنطور که خبرگزاری 
»شینهوا« نوشته است، سازمان هواپیمایی کشوری جمهوری خلق چین روز جمعه 
گزارش داد که پروازهای داخلی این کشور در ماه آوریل به رقم ۵1.۰9 میلیون رسید که 
نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میالدی ۵/۲۰۵ درصد رشد داشته است. این رقم، 
یک رکورد تازه ماهانه از آغاز سال ۲۰۲۰ میالدی است و ۲/96 درصد تعداد پروازها در 

ماه آوریل ۲۰19، پیش از آغاز کرونا است.

وزیر راه و شهرسازی از امضای تفاهم نامه با شهرداری تهران برای تکمیل فوری 
متروی پرند خبر داد. محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آیین افتتاح 
ایستگاه های اقدسیه و مرزداران متروی تهران در جمع خبرنگاران گفت: امروز 
شهرداری تهران و شرکت مترو توانستند آخرین حلقه خط 3 مترو که ایستگاه 
اقدسیه است را به بهره برداری رسانده و این خط  را تکمیل کنند. خط 6 مترو 
را نیز به چهار فاز تقسیم کرده اند و امروز ایستگاه مرزداران که یک ایستگاه پر 
مسافر است و امکان جذب روزانه 3۵ هزار مسافر را دارد، به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به افتتاح دو ایستگاه مترو اقدسیه و مرزداران 
در خط 3 و 6 مترو پایتخت گفت: دو ایستگاه شهرک آزمایش و باقرخان هم ماه آینده 
به بهره برداری می رسد.به گزارش تین نیوز به نقل از فارس،  علی امام مدیرعامل 
شرکت مترو تهران در مراسم افتتاح دو ایستگاه اقدسیه و مرزداران اظهار داشت:  این 
دو ایستگاه جدید در خط 3 و 6 مترو قرار دارد و 139 ایستگاه فعال مترو با احتساب این 
دو خط خواهیم داشت.وی افزود: ماه آینده نیز دو ایستگاه شهرک آزمایش و باقرخان 

در خط 6 و 7 مترو افتتاح می شود.
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امضای تفاهم نامه با شهرداری برای تکمیل فوری متروی پرند 

پروازهای داخلی چین دوبرابر شد 

دو ایستگاه مترو اقدسیه و مرزداران در تهران افتتاح شد 

دبیر کانون انجمن های کامیون داران کشور اظهار داشت: ضمن اینکه شرایطی فراهم شده که در صورت واردات کامیون کارکرده نامناسب اروپایی، جلوی آن گرفته شود. 

ارایه تسهیالت ساخت به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مترو تهران باید در زمان »مایه داری« توسعه پیدا می کرد 

راه روشن است

هفته ان هم

طبق قانون بودجه 1۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تسهیالت 
ساخت مسکن دریافت می کنند.»محمود محمودزاده«  به جزییات ابالغیه جدید در خصوص 
سهمیه بانک ها برای تسهیالت ساخت مسکن در سال جاری اشاره کرد و افزود: براساس قانون 
بودجه 1۴۰۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی از 
تسهیالت ساخت مسکن استفاده می کنند که از این تعداد ۴۰۰ هزار واحد 
برای واحدهای مسکونی روستایی و ۸۰۰ هزار واحد برای واحدهای مسکونی 
شهری در نظر گرفته شده است. واحدهای نیمه تمام یا واحدهایی که 
تازه شروع شده اند سهم تامین مالی بهتری را برای تکمیل داشته باشند.

هفته انهم
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