
   

 درخواست شهردار تهران از رییس جمهور 

باال آمدن آب در محور اهواز -شوش و بالعکس

حمایت از محصوالت داخلی برای رونق تولید   درخواست جلسه ویژه ای برای برطرف کردن مشکالت مترو 

 پارادوکس نقدینگی باال و کمبود پول برای پروژه ها 

رییس جمهوری صدور مجوز ساخت در بستر رودخانه ها را معامله جان مردم با پول کثیف دانست و گفت: سیل فروردین صدای رسای طبیعت بود و 
باید سال 98 را سال آزاد سازی طبیعت در کل ایران کنیم.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، حسن روحانی  در مراسم بهره برداری از سه طرح بزرگ شهری تهران با اظهار داشت: تهران باید توسط جنگل ها 
محاصره و جلوی توسعه بی رویه هم گرفته شود.

وی تصریح کرد: امروز شاهد یک تحول بسیار مثبت برای محیط زیست تهران، حمل و نقل سریع و به سالمت، امن با مصرف کم انرژی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: بسیار خوشحالم که امروز سه پروژه ای افتتاح شد که دو پروژه آن در قدم اول به مسئله محیط زیست مربوط می شود. رییس قوه 
مجریه در بخش دیگری از سخنان خود خط 6 را یکی از طوالنی ترین خطوط متروی تهران و منطقه توصیف کرد و گفت: یکی از افتخارات ما طرح 

های مهم توسعه ای کشور است.

سیاوش امیرمکری در مراسم دید و بازدید نوروزی مدیران 
و کارکنان ستادی که امروز، یکشنبه 18 فروردین 98، 
برگزار شد، گفت: تقارن سال نو و بهار طبیعت با والدت 
امیرالمومنین و مبعث پیامبر اکرم، اعیاد شعبانیه و ماه خدا 
و بهار قرآن همگی نوید بخش سالی پر از خیر و برکت 
و هدایت و بخشش است و در شرایطی که مسئوالن و 
مردم کشورمان نگران یک خشکسالی سراسری بودند 
بارش رحمت الهی به وسعت کشور عزیزمان به ما آموخت

رئیس شورای شهر تهران در مراسم افتتاح سه پروژه مهم 
شهری که با حضور حسن روحانی رییس جمهور کشورمان 
برگزار شد، از  روحانی درخواست کرد تا جلسه ویژه ای به 
منظور برطرف کردن مشکالت مترو در کشور برگزار شود.
به گزارش تین نیوز، محسن هاشمی رفسنجانی با اشاره 
به مشکالت موجود بر سر راه ساخت مترو، اظهار کرد:  
امید می رود کریدور انبوه بر خط شش با تجهیز کامل 
بتواند خدمات رسانی شایسته تری به مردم داشته باشد.

عبدالهاشم حسن نیا ،رییس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ایمحمد اسالمی،وزیر راه وشهرسازی سعید قصابیان،کارشناس حمل ونقل ریلی
با توجه به نام گذاری سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری و سهم قابل توجه 
وزارت راه و شهرسازی در چرخه تولید، برنامه های ابالغی باید با سرعت انجام شود.
طبق برآورد اولیه، آسیب دیدگان سیالب های اخیر به بیش از 

۵۵ هزار واحد مسکونی نیاز دارند.
تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی تشویق و حمایت از انبوه 
سازان برای ورود به عرصه ساخت و ساز است که منجر به رونق 

فضای کاری صنایع وابسته حوزه مسکن و ساختمان،  جامعه 
مهندسی و نظام کاردانی می شود.

جاری شدن سیالب بی سابقه در استان لرستان به تناسب وسعت آن خسارت های 
بزرگی به راه ها و ابینه فنی استان وارد کرده است. به طوری که از ۲8۰۰ روستای 

دارای سکنه، 816 روستا راه های ارتباطی خود شامل 8۵ محور 
را بر اثر سیل از دست داده اند، اما با تالش شبانه روزی نیروهای 

راهداری، ۲۴ محور به عنوان مسیر ارتباطی  ۵۴۰ روستا بازگشایی 
شده است.تمامی ماشین آالت و نیرو های راهداری از بدو ورود به 
شهرستان ها در نقاط مشخص مستقر و شروع به انجام عملیات 

خاک ریزی، ترمیم و ریزش برداری کرده اند 

بر اساس اطالعیه مرکز مدیریت راه های کشور هم اکنون محور اهواز -شوش و 
بالعکس به علت باال آمدن آب رودخانه کرخه حدفاصل روستای الباجی و سیدعباس، 
نواع وسیله نقلیه سنگین و نیمه سنگین آزاد است. تردد سواری ممنوع و تردد ا
به گزارش تین نیوز، بر اساس اعالم رئیس پلیس راه خوزستان؛ محور اهواز - دزفول 
-شوشتر به عنوان مسیر جایگزین برای مسیر اهواز - شوش تعیین شده است.
بادان  پلیس راه خوزستان اعالم کرده است که در حال حاضر محور اهواز - آ
ی نیست نه ا ر به گو ین محو فتگی ا ما آب گر ست ا فتگی شده ا ر آب گر چا د

 براساس گزارش تجارت خارجی در 11ماهه سال گذشته بالغ بر 1.۲ میلیارد دالر خودرو و 
قطعات آن وارد کشور شده است.

به گزارش تین نیوز، طبق آمارهای منتهی به بهمن سال 97 بالغ بر یک میلیارد و ۲8۲ میلیون 
و ۲99 هزار دالر انواع خودرو و قطعات و لوازم یدکی خودرو به کشور وارد شده است.

براساس آمار تجارت خارجی معادل ریالی این حجم از واردات ۵1 هزار و 9۰3 میلیارد ریال 
بوده است و وزن آن 119 هزار تن ثبت شد.

 با توجه به شکستگی خط و آبگرفتگی ناشی از سیالب خط آهن بین ایستگاه بامدژ 
و آهودشت حرکت قطار خرمشهر - تهران از 1۵ فروردین ماه متوقف شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا معاون مدیر کل راه آهن جنوب و مدیر پایانه راه آهن خرمشهر گفت: 
حرکت قطار خرمشهر - تهران به دلیل آبگرفتگی خط آهن اهواز - اندیمشک تا اطالع ثانونی متوقف 
شده است.غالمحسین فارسیان گفت: با توجه به شکستگی خط و آب گرفتگی ناشی از سیالب خط آهن 
بین ایستگاه بامدژ و آهودشت حرکت قطار خرمشهر - تهران از 1۵ فروردین ماه متوقف شده است.

 معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی از بازگشایی موقت اکثر مسیر های دسترسی در دو 
روز آینده خبر داد و گفت: بر اثر وقوع سیل، نزدیک به ۲۲7 محور مسدود شد که 196 محور 

از جمله چند محور مهم در لرستان تا ظهر امروز باز شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزیر 
راه و شهرسازی، اظهار داشت: بر اساس اطالعات به دست آمده 1۴ هزار 7۰۰ کیلومتر از 

محورهای شربانی، اصلی، فرعی و روستایی بر اثر وقوع سیالب آسیب دیدند.
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 مجوز ساخت در بستر رودخانه معامله با جان مردم است 

قطار خرمشهر - تهران تا اطالع ثانونی تردد ندارد 

واردات ۱.۲ میلیارد دالر خودرو و قطعات در ۱۱ ماهه سال گذشته 

بازگشایی موقت اکثر مسیر های دسترسی در دو روز آینده 

هفتهانهم
راهروشناست

در پارادوکس نقدینگی سوال این است که چرا در حالی که حجم نقدینگی از سال 9۲ تا 
کنون بیش از سه برابر شده، اما دولت در انجام اکثر پروژه ها با کمبود نقدینگی مواجه است 

و به همین دلیل هزاران پروژه نیمه کاره زمین مانده است. شاید 
بتوان توضیح فشرده زیر را برای این پدیده ارائه کرد.فرض کنید 
کل تولید کاال و خدمات قابل مبادله در کشور 1۰ عدد لیوان باشد 

)ارزش اقتصادی تولید شده در کشور(. دولت ها برای تسهیل مبادله 
اسکناس چاپ می کنند، اگر دولت 1۰ هزار تومان اسکناس چاپ 

کند قیمت هر لیوان معادل هزار تومان خواهد بود. 

در حال  حاضر 300 کیلومتر زیر ساخت مترو در حال بهره برداری است که تالش می شود در راستای افزایش بهره وری آن اقدام شود. 

 نیاز به بیش از ۵۵ هزار واحد مسکونی در سیالب های اخیر 

هفتهانهم

خسارت شدید به ۲۰۰ دستگاه پل و ۶۰۰ کیلومتر راه فرعی و روستایی 
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