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شھردار > پروژهسرویس خبری: 

ھمشھری آنالین:

شھردار تھران درخصوص آخرین وضعیت تونل امیرکبیر، واگذاری مصلی و... توضیحاتی را ارائه کرد.

 در حاشیه مراسم افتتاح خط ایستگاه متروی عبدلآباد و درجمع خبرنگاران در مورد ادامه ساخت خطمحمدباقر قالیباف به گزارش خبرنگار«شھری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، 

 مترو که قرار است در صورت ھمراھی مسئوالن شھر اسالمشھر به آنجا برسد، گفت: جلساتی با شھردار و اعضای شورای شھر اسالمشھر برگزار خواھیم کرد تا مترو به این شھر نیز3

برسد.

وی افزود: این ھدیه ماه رمضان شھرداری به مردم جنوب تھران است.

شھردار تھران در مورد سرانجام واگذاری مصلی تھران نیز تصریح کرد: ھنوز مصلی را به شھرداری تحویل نداده اند و امیدواریم ھرچه

سریعتر این واگذاری انجام شود.

 درصد در ساخت مترو سھیم است و دولت50قالیباف در مورد عدم کمک دولت به شھرداری در ساخت مترو نیز گفت: براساس قانون دولت 

میتواند از محل صرفهجویی در سوخت این رقم را تامین کند.

وی در مورد سرانجام تونل امیرکبیر و برخی اظھارات مبنی بر ناکارآمدی این تونل با بیان اینکه خبرنگاران شھری تاریخ شھر ھستند، گفت:

خواھش میکنم خبرنگاران به اسناد و مدارک مراجعه کنند و از مسئوالن میخواھم این اسناد را در اختیار رسانهھا قرار دھند.

شھردار تھران با بیان اینکه بروید ببینید که تونل امیرکبیر درچه سالی حفاری شده است، افزود: چند سال قبل از ورود من به شھرداری گود این

تونل حفاری شده بود و تاریخ آن مشخص است.

قالیباف با بیان اینکه بحث تونل امیرکبیر از چندین دوره قبل شھرداری وی اتفاق افتاده است، گفت: پس از تصدی من به عنوان شھردار، تصمیم

گرفتیم که قبل از شروع پروژه جدید، پروژهھای نیمه تمام را تکمیل کنیم که تونل امیرکبیر نیز یکی از پروژهھای نیمه کاره بود.

 متری در منطقه مرکزی شھر رھا شده بود، تصریح کرد: بعد از تکمیل تونل، برای آن طرح ترافیکی40 الی 30وی با بیان اینکه گودی حدودا 

انتخاب کرده و عنوان شد که اگر اجازه بدھید از این تونل به سمت بازار حرکت کنند، حجم باالیی وارد بازار خواھد شد و به خاطر آلودگی ھوا

اجازه این کار را ندادیم و این تونل تنھا یکطرفه و برای خروج مورد استفاده قرار گرفت.

شھردار تھران افزود: تمامی حرفھایی که درباره امیرکبیر زده شده است، اجحاف بوده است.
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