
۶۵ درصد مردم قم در بافت  ناکارآمد زندگی می کنند
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم اعالم کرد:

ورود هفتمین قطار کانتینری چینی به ایران

خودروسازان در حال اجرای استانداردسازی هستند

فقط 85 سازه دریایی در هرمزگان مجوز دارند

تکمیل زنجیره تبادل گردشگر بین ایران و تاتارستان

نمی توان در کوتاه مدت واگن ها نو تحویل گرفت می خواهیم جایگاه تشکل ها مشخص شود

آغاز طرح نوسازی تاکسی های فرسودهمترو به منطقه 22 می رسدضرورت نظارت بر قیمت بلیت هواپیما

مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه ای به رئیس جمهور، که رونوشتی از آن برای معاون اول نیز ارسال شده است، به چهار 
مطالبه ارزی بخش خصوصی از دولت اشاره کرده است.

محمد رجبی، مدیرعامل شرکت رجا با بیان این 
نکته که خرید ناوگان امری زمان بر است، گفت: 
اصال امکان ندارد بتوان در زمان کوتاهی اراده کرد و 
واگن های نو را تحویل گرفت. مگر اینکه واگن های 
دست دوم وارد کنیم که با اتخاذ این تصمیمات جدید، 
امکان آن نیز حتما وجود نخواهد داشت.

نندگان  ا نجمن ر ئیس ا نعلی، ر عبداهلل خا
کامیون های یخچال دار استان تهران گفت: ما 
خواستار این هستیم که جایگاه تشکل ها مشخص 
شود و یکبار برای همیشه وزن ما در سازمان ها، 
دارات و هنگام تنظیم و تهیه بخشنامه ها   ا

مشخص شود.

سیدهادی بهادری - عضو کمیسیون عمران مجلس

پروازهای چارتری به شدت قیمت ها را دستخوش تغییر کرده است و 
مقابله با نرخ های نجومی بلیت هواپیما نیازمند تشدید نظارت ها است.

علی نوذرپور - شهردار منطقه 22 تهران  

تالش می کنیم تا خط مترو را به منطقه22 وارد کنیم. اقدامات و هماهنگی 
های الرم با شورای شهر انجام شده و مطالعات آن تا پایان شهریور به 

پایان می رسد.

مرتضی ضامنی - مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 

طرح نوسازی تاکسی های فرسوده از دو هفته پیش با ثبت سفارش خودرو 
برلیانس با همکاری گروه خودروسازی سایپا آغاز شده است و قرار است 

محصول دیگر این شرکت با نام آریو نیز به این طرح اضافه شود.

بابک احمدی، معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن گفت: هفتمین قطار کانتینری چین در ماه 
جاری وارد ایران می شود. او با اعالم این خبر افزود: این قطار از شهر لینه چین شامل 50 دستگاه 
کانتینر 40  فوت مکعب خرداد ماه سال جاری از مرز اینچه برون وارد کشور ایران شد. به گفته احمدی 
در راستای اجرای سیاست های توسعه حمل ونقل بین المللی ریلی به ویژه توسعه کریدورهای 
ترانزیتی بین المللی، راه آهن جمهوری اسالمی ایران مذاکرات گسترده ای را در مورد کریدورهای 

مختلف انجام داده است.

وحید مرندی مقدم، سرپرست معاونت نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران 
گفت: اجرای استانداردهای خودرویی باقوت و مطابق برنامه زمان بندی اجرا می شود و تاکنون 
برای تغییر در برنامه ها هیچ تصمیمی گرفته نشده است. به گفته او با وجود همه مشکالت 
پیش آمده و احتمال خروج برخی خودروسازان اروپایی از بازار کشور، خودروسازان داخلی در 
حال اجرای برنامه های استانداردسازی اند؛ تا جایی که مسئوالن شرکت سایپا-سیتروئن مدعی 

شده اند یک خودرو تولید این شرکت توانسته است همه استانداردهای یادشده را پاس کند.

عباس کمالی، معاون مهندسی عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از 
صدور مجوز برای ساخت ۸5 سازه دریایی و ساحلی در این استان در پنج سال اخیر خبر داد 
و گفت: از تأسیسات و تجهیزات فاقد مجوز از طریق مراجع ذی صالح جلوگیری می شود. 
به گفته او طبق قانون، این سازمان موظف است از ساخت وساز و بهره برداری از تأسیسات 

و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز از طریق مراجع ذی صالح جلوگیری کند.

مدیرکل میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
»سابقه تاریخی ایران و تاتارستان بیش از یک قرن است و در حوزه فرهنگی ، تاریخی و 
سیاسی مشترکات زیادی داریم و از یک دهه قبل اقدامات گسترده ای برای تبادل توریست 
انجام شده است و رئیس جمهوری کشور تاتارستان و استاندار خراسان رضوی نیز تفاهم هایی 
را برای تبادل گردشگر بین این جمهوری مسلمان نشین با خراسان رضوی انجام شود.«

رونمایی از مطالبات ارزی بخش خصوصی
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