
انبار نفت شهران روی گسل است
عضو شورای شهر تهران اعالم کرد:

ویزایآذربایجاندرمرزهایزمینینخجوانصادرمیشود

شهرداریهایفعالدربازآفرینیشهریحمایتمیشوند

ساختبندرپشتیبانیپرورشماهیدراستانمازندران

برقراریمجددپروازهایایرانبهسلیمانیه

طرح ترافیک جدید موفق بوده است کاهش تردد در محدوده طرح ترافیک با طرح جدید 

قطار برقی کرج – هشتگرد 70 میلیارد اعتبار می خواهدفراهم شدن امکان سوخت گیری و پرداخت همزمانخواص از دریافت آرم طرح ترافیک کنار گذاشته شدند

صدیف بدری، گفت: مقرر شد سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی الیحه ای درباره حمایت از رانندگان تهیه کنند مشکالت قانونی را برای 
اصالح به مجلس ارجاع کند. همچنین مقرر شد حمل بار به صورت تن-کیلومتر صورت بگیرد.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفت: 
طرح ترافیک تاکنون موفق بوده و گزارش مشکلی 
در محدوده 31 کیلومترمربعی طرح ترافیک نداشتیم؛ 
اما برخی از گروه ها و اقشار مختلف درخواست هایی 
در مورد سهمیه طرح ترافیک داشتند که باید 
بررسی شود.

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل ونقل و ترافیک 
شهرداری تهران گفت: با استناد به نقشه های گوگل و 
بررسی های دانشگاه علم و صنعت، ثبت وقایع ترافیکی 
شهر به خوبی نشان می دهد که در سه هفته بعد از اجرای 
طرح جدید به طور مشهود کاهش ازدحام و کاهش 
حجم تردد در ساعت اوج صبح و عصر را شاهد هستیم.

سیدمحمود میرلوحی - معاون اجرائی شورای شهر تهران

در طرح ترافیک جدید 40 هزار سهمیه خاص از دریافت آرم طرح 
ترافیک کنار گذاشته شدند و این خود عاملی شد، تا اعتراضات آنها در 

قالب های مختلف ظهور و بروز پیدا کند.

سید محمدرضا موسوی خواه - مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی  

همه جایگاه های عرضه بنزین و نفت گاز موظف به استفاده از کارت سوخت 
هستند و با نصب تجهیزات جدید امکان سوخت گیری و پرداخت هزینه به 

صورت همزمان فراهم می شود.

محمد علی نجفی - استاندار البرز 

عملیات ساختمانی ایستگاه های قطار برقی کرج- هشتگرد بیش از 90 
درصد پیشرفت دارد و اکنون برای تجهیزات برقی و مکانیکی قطار برقی 

کرج- هشتگرد اعتباری حدود 70 میلیارد تومان نیاز است.

صدور آسان روادید جمهوری آذربایجان در مرزهای زمینی جمهوری خودمختار نخجوان برای اتباع 
ایرانی آغاز شد. این اتفاق براساس تصمیم وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان و در راستای 
صدور آسان روادید این کشور برای اتباع ایرانی صورت می گیرد. طبق این تصمیم، اتباع ایرانی 
می توانند از این پس، یک بار حق اقامت 3۰ روزه در جمهوری آذربایجان را در ازای پرداخت ۲۰ دالر 
در مرزهای زمینی جلفا، شاه تختی و صدرک و ایستگاه های راه آهن در حوزه جغرافیایی جمهوری 

خودمختار نخجوان دریافت کنند.

اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل گفت: شهرداری های فعال در بازآفرینی شهری حمایت می شوند 
و این حمایت ها شامل شهردارانی می شود که با برنامه ریزی و تعریف پروژه و تدوین تقویم 
زمان بندی اجرایی در  اجرای طرح های بازآفرینی و احیای بافت فرسوده  و ناکارآمد شهری و 

سکونت گاه های غیررسمی فعالیت تأثیرگذار داشته باشند.

محمدتقی انزان پور،مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت: پیگیری های صورت 
گرفته از سوی امور سواحل این اداره کل، تاکنون 1۷ مورد مجوز ساخت تأسیسات دریایی 
شامل سکوی تفریحی، موج شکن، اسکله، مجتمع تفریحی، بندر صیادی و... در مناطق 
ساحلی استان )حدفاصل رامسر- ساری( از سوی کمیته صدور مجوز سازه های دریایی 
سازمان بنادر و دریانوردی صادر شد. او همچنین از موافقت سازمان بنادر و دریانوردی با 
ساخت بندر پشتیبانی و نصب قفس پرورش ماهی در محدوده شهرستان عباس آباد خبر داد.

براساس توافق انجام شده پروازهای میان شهر سلیمانیه و شهرهای ایران به زودی از سر 
گرفته می شود. دانا محمد مدیر رسانه ای فرودگاه بین المللی سلیمانیه کردستان عراق با 
اعالم این خبر گفت: شرکت های هواپیمایی ایرانی آماده می شوند تا پروازهای ورودی 

و خروجی به این فرودگاه را از سر گیرند.

الیحه حمایت از رانندگان به مجلس می رود
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خبر داد:
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