
   

در حال حاضر بخاطر شرایط کرونا و رعایت فاصله اجتماعی، سرفاصله حرکت قطارها با حداقل 
زمان ممکن اجرا می شود و این روند همزمان با افزایش ساعت طرح ترافیک نیز ادامه خواهد داشت.

اگر با روند افزایشی مسافر در ایستگاه های خطوط هفتگانه و واگن های مترو روبرو شویم با تمام توان 
و ظرفیت خدمات رسانی می کنیم و در صورت لزوم قطارهای فوق العاده 
را برای جابجایی مسافران نیز اعزام خواهیم کرد.در حال حاضر ۱۶۱ قطار 
از ۱۷۱ قطار موجود در خطوط هفتگانه مترو فعال هستند و مابقی به 
علت تعمیرات از خطوط خارج شده اند. اما با توجه به اینکه ساعات طرح 
ترافیک افزایش می یابد، زمان تعمیر قطارها نیز سرعت خواهد یافت.

 آنچه کامیونداران برای پیوســتن به شرکت های تعاونی باید بدانند 

 تشریح آخرین وضعیت خطوط در حال تاسیس متروی تهران 

 بلیت رجا را از مجاری مجاز و معتبر خریداری کنید  اتحادیه اروپا هشدار پرواز در آسمان ایران را لغو کرد 

۲۵ درصد از قطارهای مترو از سرویس دهی خارج شده اند 

رستم قاسمی در آخرین روز هفته گذشته جلسات کاری فشرده با سفرای خارجی در ساختمان شهید دادمان وزارت راه و شهرسازی داشت.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، در جریان یکی از این نشست ها، شفیق علی دیوب، سفیر جمهوری عربی سوریه با وزیر راه و شهرسازی دیدار 

و گفت وگو کرد.

قاسمی در این دیدار ضمن خوشامدگویی به سفیر سوریه گفت: دولت دوست و برادر سوریه، همواره کارآمدترین دیپلمات های خود را در ایران 
مأمور می کند و این برای ما مایه مباهات است. امیدواریم دوران سفارت شما جز یکی از بهترین دوران همکاری های ما به ویژه در قالب کمیسیون 

مشترک اقتصادی باشد.

وی ادامه داد: اراده دولت جدید ایران تداوم و تحکیم همکاری های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیش از پیش با دولت سوریه است و تمام تالش 
خود را خواهم کرد که این مأموریت را به عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک به نحو احسن به انجام برسانم. مهم ترین چالش ما در حوزه 

اقتصادی دو موضوع تبادالت بانکی و حمل ونقل است.

سیاوش امیرمکری اظهار داشت: اتحادیه هوانوردی اروپا در 
خصوص فضای پروازی ایران در ژانویه سال ۲۰۲۰، اطالعیه ای 
هوانوردی مبنی بر محدودیت پروازی شرکت های اروپایی 
زیر ارتفاع ۲۵ هزار پا در فضای کشور را صادر کرد که تا تاریخ 
۳۰ اکتبر ۲۰۲۱ برابر با ۸ آبان ماه ۱۴۰۰، معتبر بوده است.

وی افزود: در جهت رفع و حذف این محدودیت رایزنی هایی 
توسط دفاتر تخصصی سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت 
فرودگاه ها و ناوبری هوایی با شرکت های هواپیمایی اروپایی، 
سازمان های هواپیمایی کشورهای منطقه و اروپا انجام شد.

در پی تخلفات صورت گرفته از طریق برخی افراد سودجو 
در مراکز غیر مجاز فروش بلیت و برخی کافی نت ها، 
معاون اجرایی شرکت حمل و نقل ریلی رجا بر خرید 
بلیت قطار از مجاری معتبر تأکید کرد.رضا عصاری با 
بیان اینکه برخی افراد سودجو اقدام به خرید بلیت قطار 
از سایت های اینترنتی کرده و با دستکاری تصویر بلیت 
آن را با قیمت های بسیار بیشتر به فروش می رسانند، 
گفت: هم وطنان توجه داشته باشند که بعد از خرید بلیت 
حضوری یا غیرحضوری از مراکز مجاز فروش بلیت رجا، 

عبداهلل خانعلی-رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی رانندگان کامیون های یخچال دارجعفر قادری-نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسالمی علی عبداله پور - مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه
پیمانکاران طرح ملی نهضت مسکن نیروهای توانمند داخلی خواهند بود ولی انتقال 
تکنولوژی ساخت توسط چینی ها انجام می شود.یکی از موضوعاتی که در طرح ملی نهضت 
مسکن مورد توجه قرار گرفته است موضوع استفاده از تکنولوژی های نو در ساخت ساختمان 

در راستای کاهش هزینه های تمام شده واحدهای مسکونی است.
در این راستا تالش شده تا با انتقال فناوری ساخت نوین مسکن نقش 
ویژه ای در کاهش قیمت تمام شده منازل در این طرح داشته باشیم.

این طرح قرار است با همکاری نیروهای توانمند داخلی و پیمانکاران 
این بخش با همکاری نیروهای چینی اجرایی شوند که در این طرح

علی امام  در مورد وضعیت خطوط در حال تاسیس مترو و تاثیر آن بر روی کیفیت زندگی 
مردم، گفت: امروز پس از گذشت حدود ۱۸ ماه از تصویب طرح جامع حمل نقل ریلی ، 
مطالعات مربوط به خطوط جدید شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت به مراحل انتهایی خود 
رسیده و حتی اولویت ساخت قطعات مختلف در هر خط بر اساس مقایسه میزان کارایی 
و همچنین زمان الزم برای ساخت هر قطعه به همراه هزینه های الزم برای احداث آن 
مشخص شده استوی با بیان اینکه نکته مهم در مورد روند ساخت قطعات جدید، نحوه 
جذب منابع مالی است افزود:  به شکلی که برخالف روش مرسوم در مورد ۷ خط موجود، 

زاکانی گفت: دو کارگروه در دو حوزه حمل و نقل و مسکن و بازآفرینی شهری تشکیل 
و در مدت یکماه بر اساس خروجی این کارگروه ها تصمیم گیری شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه دیدار با رستم 
قاسمی وزیر راه و شهرسازی درباره جزییات این جلسه مشترک که امروز در محل وزارت 
راه و شهرسازی برگزار شد، گفت: شهرداری تهران با برخی از وزارتخانه ها ارتباطات ویژه 

و تنگاتنگی دارد و به تصمیمات و اراده ای که در آن وزارتخانه ها است، وابسته است.

از بین ثبت نام یک میلیون و ۳۸۰ هزار نفر برای وام ودیعه مسکن، ۶۰۰ هزار نفر 
واجد شرایط شناخته شده اند و روند پرداخت وام ودیعه تا پایان سال ادامه دارد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده با بیان اینکه 
مذاکراتی برای افزایش سرعت پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن با بانک ها صورت 
گرفته است، افزود: تاکنون حدود یک میلیون و ۳۸۰ هزار متقاضی ثبت نام کرده اند 
که از این تعداد ۶۰۰ هزار نفر واجد شرایط شناخته شده و پرونده آن ها تکمیل و به 
بانک ها ارسال شده است که از این تعداد هم حدود ۷۰ هزار متقاضی تسهیالت خود را 

بر اساس جزو ۲ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۰، وزارت نفت مکلف است مبلغ 
۱۵ هزار میلیارد تومان برای تولید مواد اولیه قیر وی. بی )وکیوم باتوم(، نفت خام را به 
صورت ماهانه در اختیار پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها قرار داده و پاالیشگاه ها نیز وی بی 
را به شرکت های قیرساز می دهند تا بر اساس سهمیه های اعالم شده در قانون بودجه، 
در اختیار دستگاه های مجری پروژه های عمرانی قرار گیرد که حدود ۷۰ درصد آن به 
بخش های راه و مسکن شامل ۴۸ درصد وزارت راه و شهرسازی )و دستگاه های تابعه 

آن( و ۲۰ درصد بنیاد مسکن برای بهسازی معابر روستاها تعلق می گیرد.
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گفت وگوهای وزیر راه با سفرای ۴ کشور 
 پرداخت وام ودیعه مسکن تا پایان سال تمدید شد 

تصمیم گیری درباره حمل و نقل و مسکن تهران 

قیر گران شد 

اخیراً در فضای مجازی گروهی به دنبال تبلیغ برای جذب کامیون و عضو شدن در شرکت های تعاونی حمل و نقل هستند.

 تعارض منافع؛ یکی از مشکالت اساسی حمل و نقل جاده ای کاال چینی ها در طرح نهضت مسکن منتقل کننده فناوری هستند 

راه روشن است

هفته ان هم

دلیل اینکه با وجود این همه ساختمان، ارگان، سازمان و ادارات دولتی، مسئوالن و مدیران 
با عناوین گوناگون رئیس، قائم مقام، معاون، دکتر، مهندس، کارشناس، قوانین، مقررات، 
ضوابط، بخشنامه ها و دستورالعمل های متفاوت، وضعیت حمل و نقل ایران هر روز بدتر از 
روز گذشته می شود، چیست؟نتیجه عملکرد مجموعه این عوامل می 
شود بخشنامه شماره ۱/ ۷۴/ ۴۳۳۳۵ مورخ ۱۴/ ۰۴ /۱۳99 دفتر کاالی 
سازمان راهداری که در آن صراحتا اعالم می کند کرایه مندرج در بارنامه 
خالص دریافتی راننده است، بخشنامه ای بسیار عالی) پیوست(. ولی 
چرا بخشنامه ای با این صراحت از طرف شرکت های حمل و نقلی 

هفته انهم
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