
   

بر اساس آخرین پروتکل های ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا مسافران غیر 
ایرانی از چهار کشور اروپایی انگلیس، فرانسه، دانمارک و نروژ نمی توانند وارد ایران 
شوند و برای ایرانی ها هم پروتکل های خاصی پیش بینی شده است. بر اساس آخرین 
پروتکل های ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا و کمیته 
امنیتی و اجتماعی این ستاد، با توجه به نگرانی به وجود آمده 
درباره شناسایی سویه جدید ویروس کرونا و وضعیت شیوع آن در 
کشورهای دیگر محدودیت های جدیدی در نظر گرفته شده است.

 نگرانی شــرکت های حمل و نقل از اجرای مصوبه افزایش عوارض جابجایی کاال 

 قفل خط آهن شلمچه-بصره باز می شود؟ 

قطار باری اسالم آباد- تهران - استانبول به مرز میرجاوه رسید  پیمان سپاری پروژه راه آهن دورود - بروجرد 

 سفر زمینی به ترکیه تا اطالع ثانوی ممنوع شد 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه گفت: با توجه به اینکه نیمی از رقم اقساط وام ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن ویژه متقاضیان تهرانی 
را دولت پرداخت می کند، رقم اقساط ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، محمود محمودزاده در گفت وگو با بخش خبری ۱۴ امروز رادیو ایران درباره اقساط تسهیالت ۴۵۰ میلیون تومانی 
نهضت ملی مسکن اظهار کرد: دولت برای مسکن دولتی نیمی از اقساط این تسهیالت را پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین اقساط به کمتر از نصف 

رقم اعالم شده خواهد رسید.

وی افزود: برای متقاضیان نهضت ملی مسکن در تهران که سقف تسهیالت آن ۴۵۰ میلیون تومان است، میزان اقساط این تسهیالت به هیچ 
عنوان ۷ یا ۵ میلیون تومان نیست و با توجه به آنکه نیمی از اقساط آن را دولت پرداخت می کند، به نصف قسط ۷ میلیون تومانی یعنی ۳.۵ تا ۴ 

میلیون تومان می رسد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسالمی 
از پیمان سپاری پروژه راه آهن دورود - بروجرد خبر داد.

فاطمه مقصودی با اشاره به پروژه راه آهن دورود- بروجرد 
- مالیر اظهار داشت: خوشبختانه این پروژه که یکی از 
مطالبات مردم شهرستان بروجرد بود، پیمان سپاری شد.

وی با اشاره به پیمان سپاری این پروژه به شرکت »گوهر 
رود« گیالن عنوان کرد: عنوان این پروژه، عملیات زیرسازی 

قطعه راه آهن دورود- بروجرد به مدت ۴۸ ماه است.

سفارت پاکستان در تهران با اعالم این که قطار باری اسالم 
آباد- تهران - استانبول به مرز میرجاوه رسید، تاکید کرد: 
آغاز به کار این قطار باری تجارت بین سه کشور ترکیه، 

پاکستان و ایران را تقویت خواهد کرد.
 بنا به اعالم سفارت پاکستان در تهران، این قطار باری 
۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ سفر خود را از ایستگاه مارگال در اسالم 

آباد آغاز کرد.
قطار باری فوق تجارت بین سه کشور ترکیه، پاکستان و 

ایران را تقویت خواهد کرد.

مهدی چمران- رییس شورای شهر تهراناحمد خرم- رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور جواد هدایتی-مدیرکل ترانزیت و حمل ونقل بین المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
۲۵ سال است که قانون مقررات ساختمان داریم اما آن را بخوبی اجرا نمی کنیم.

زلزله بم به ما آموخت کاهش چشمگیر تلفات در این نوع حوادث نتیجه رعایت مقررات ملی 
و استاندارد مصالح است.نباید طرح های جامع، تفصیلی و هادی روی پهنه های زلزله خیز 
طراحی و اجرایی شود.متاسفانه تخلفاتی در مسیر ساخت و سازها 
صورت می گیرد؛ ناظر به نحوه اجرای مقررات دقت نمی کند و مصداق 

تخلف روشن است اما برخورد جدی صورت نمی شود.
ساعات اولیه زلزله حتی مشکل کفن و دفن داشتیم و شرایط بسیار 

سخت و پیچیده ای بود.

وزیر راه و شهرسازی برای دیدار با همتای عراقی خود وارد بغداد شد تا زمینه های مختلف 
همکاری دو کشور را در بخش های حمل و نقلی مورد بررسی قرار بدهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی 
شب گذشته ۴ دی وارد فرودگاه بین المللی بغداد شد و مورد استقبال طالب بایش سرپرست 
فنی وزارت حمل و نقل عراق قرار گرفت. در این دیدار، قاسمی وزیر راه و شهرسازی از این 
سفر رسمی و تالش های فوق العاده دولت عراق برای اجرای پروژه های سرمایه گذاری و 

اقتصادی و تحکیم روابط بین دو کشور ابراز خرسندی کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، فرودگاه امام خمینی )ره( را یکی 
از مهم ترین فرودگاه های بین المللی و با اهمیت ترین مرز هوایی کشور دانست. حجت 
اهلل فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با محمدمهدی 
کربالیی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( دیدار کرد.

در این دیدار و نشست مشترک، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه فرودگاه امام خمینی )ره( یکی از مهم ترین فرودگاه های بین المللی و با 
اهمیت ترین مرز هوایی کشور است، گفت: به عنوان یک نماینده مجلس توجه ویژه ای 

کامیون داران معتقدند دولت باید اعتباری حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی از محل 
صندوق توسعه ملی برای نوسازی حدود ۱۶۰ هزار کامیون فرسوده پیش بینی کند 
که البته این مبلغ را می تواند در قالب برنامه ای ۱۰ ساله هزینه کرده و سرمایه 
مورد نظر از محل صرفه جویی سوخت قابل بازگشت است.فبه گزارش تین نیوز 
به نقل از ایسنا، نوسازی ناوگان حمل و نقل در حوزه های مختلف جاده ای، ریلی 
و هوایی از جمله برنامه های مهم وزیر راه و شهرسازی بوده که از ابتدای دریافت 
اخذ رای اعتماد در مجلس تا کنون در مناسبت های مختلف بر آن تاکید کرده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتقاد کرد: ۲۵ سال است که قانون مقررات 
ساختمان داریم اما آن را بخوبی اجرا نمی کنیم. احمد خرم روز یکشنبه در همایش 
پیامدهای اجتماعی زلزله بم در این شهرستان گفت: زلزله بم به ما آموخت کاهش 
چشمگیر تلفات در این نوع حوادث نتیجه رعایت مقررات ملی و استاندارد مصالح است.

وی همچنین تاکید کرد: نباید طرح های جامع، تفصیلی و هادی روی پهنه های زلزله 
خیز طراحی و اجرایی شود. متاسفانه تخلفاتی در مسیر ساخت و سازها صورت می گیرد
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اقساط وام نهضت ملی مسکن نصف شد 

 نوسازی کامیون های فرسوده چقدر آب می خورد؟ 

 فرودگاه امام خمینی )ره( مهم ترین مرز هوایی کشور است 

قانون مقررات ساختمان بخوبی اجرا نمی شود 

بر اساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه، نرخ عوارض جابجایی کاال بر اساس تن کیلومتر از 4 درصد به 9 درصد کرایه حمل افزایش می یابد و این مصوبه از تاریخ 12 بهمن ماه 1400 اجرایی خواهد شد. 

وضعیت قطعات یدکی در مترو بحرانی است قانون مقررات ساختمان بخوبی اجرا نمی شود 

راه روشن است

هفته ان هم

نیمی از جلسه هم اندیشی درباره حوادث مترو و راه های پیشگیری و راه های تامین قطعات 
و خرید لوازم بود. اصل مشکل مترو را نیز این مسایل تشکیل می دهد و قرار شد گزارش 
مفصل تر در صحن شورای شهر مطرح شود. این مشکالت دغدغه ای بود که از ابتدا ما را 
رنج می داد و برخی نگاه دیگری به این مشکالت داشتند و حوادث را 
می دیدند، اگرمشکالت را حل نکنیم تضمینی نیست که تکرار نشود.

در گذشته خریدهای الزم در این حوزه انجام نشده و انبارها خالی شده و در 
گذشته هر چه خراب شده است کنار گذاشتند و اگر قطعه نویی وجود داشته به 
کار گرفته شده است. دیگر ما قطعه نویی نداریم و وضعیت درمترو به وضعیت 

هفته انهم
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