
   

به موجب پیگیری هاب صورت گرفته، در نیمه دوم بهمن 1399 چند اتفاق خوب و قابل توجه 
در شبکه مترو تهران شکل خواهد گرفت.یکی از این برنامه ها، رونمایی از سامانه استعالم 
الکترونیکی حریم مترو است. از جمله موضوعات مهمی که برای اخذ وام از اسناد ملکی مورد 
نیاز بوده و شهروندان تهرانی بابد تشریفات آن را با صرف وقت و هزینه 
انجام می دادند، استعالم محل ملک مورد نظر در رابطه با قرار گیری 
در محدوده حریم شبکه مترو بود.این امر به موجب همکاری مشترک 
شرکت راه آهن شهرب تهران و حومه ) مترو( و سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شهرداری تهران، از طریق فضای مجازیچی تسهیل شده 

واکسن روسی کرونا پنج شنبه با پرواز ایرانی وارد کشور می شود 

دستور برای بررسی مکالمات و رفتار خلبان ترکیش ایرالینز 

آمادگی کامل ایرالین ها جهت حمل واکسن کرونا به کشور  هماهنگی وزارت راه با وزارت دفاع برای خانه دار شدن راننده های کمکی 

رونمایی از سامانه استعالم الکترونیکی حریم مترو 

وزیر راه و شهرسازی گفت:در ابتدای پیروزی انقالب اسالمی فقط آزادراه تهران-کرج وجود داشت اما تا امروز ۲ هزار و ٨٦٠ کیلومتر آزادراه در 
کشور ساخته شده است و تا پایان دولت دوازدهم، این رقم به سه هزار و ۵٠٠ کیلومتر مسیر آزادراهی افزایش می یابد.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی روز )سه شنبه( 1۴ بهمن در برنامه زنده سالم صبح بخیر به تشریح دستاوردها و عملکرد بخش حمل و نقل و 
مسکن در دولت تدبیر و امید پرداخت و افزود: امروز راه روستایی آسفالت در کشور به ۲3٠ هزار کیلومتر می رسد که 11۵ هزار کیلومتر از این راه 

که در حال تکمیل است راه های روستایی آسفالت هستند.

اسالمی گفت: ابتدای پیروزی انقالب اسالمی رقم راه های آسفالت کشور سه هزار کیلومتر بود که پیشرفت چشمگیری محسوب می شود. این 
اقدامات به منظور تحقق محرومیت زدایی و ایجاد عدالت و گسترش آن در کشور انجام شده و در حال انجام است.

وزیر راه و شهرسازی به وضعیت ساخت خطوط ریلی اشاره کرد و با بیان اینکه رئیس جمهوری در پروژه های ریلی پیگیری مداوم دارد، گفت: یکی 
از برنامه های وزارت راه، راه اندازی قطار پرسرعت با سرعت 3٠٠ کیلومتر بر ساعت است.

 دبیر انجمن ایرالین های کشور از آمادگی کامل ایرالین ها 
جهت حمل واکس کرونا به کشور خبر داد و اظهار کرد که 
به منظور حمل واکسن، هیچ محدودیتی در تعداد و نوع هواپیما 
نداریم.مقصود اسعدی سامانی با بیان اینکه ایرالین های 
کشور آمادگی کامل دارند تا واکسن کرونا به کشور حمل کنند، 
اظهار داشت: هر زمانی که اعالم شود، ایرالین ها آماده اند تا 
نخستین محموله را با کشور وارد کنند.وی اظهار کرد: برای 
حمل واکسن، ایرالین ها هیچ محدودیتی در تعداد هواپیماها 
ندارند و به هر تعداد و نوعی که اعالم شود، ما آمادگی داریم.

قائم مقام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: با 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هماهنگ کرده ایم 
تا برای رانندگان دهک های پایین خصوصا رانندگانی که 
کمکی هستند و مالک وسیله نقلیه نیستند، یارانه مسکن 
دهک های پایین تعلق یابد تا رانندگان کم بضاعت هم خانه 
دار شوند.داریوش امانی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه 
تامین مسکن رانندگان برون شهری، در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: امضای این تفاهم نامه یکی از آرزوهای 
رانندگان برون شهری بود که باالخره به مرحله اجرایی رسید.

محمود محمودزاده- معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازیمحمد رضا کالئی-شهردار مشهد سید مناف هاشمی -معاون حمل ونقل وترافیک شهردار تهران
موضوع خطوط ریلی درون شهری به دو بخش تقسیم می شود، بخش اول ساخت و توسعه 
خطوط است که در این حوزه خط دو مراحل تکمیلی را با ایجاد دسترسی های دوم تعدادی از 
ایستگاه ها طی می کند و درکنار آن نیز عملیات اجرایی خط سه و چهار در حال اجرا است.

اما بخش دوم در این حوزه مربوط به بهره برداری از خطوط است که 
در این بخش حمل ونقل ریلی به شدت نیازمند تعمیر و نگهداری و 
همچنین تامین قطعات است . به دلیل تحریم ها و یا مشکالت نقل 
و انتقال ارز تامین قطعات دچار مشکل شده است و اگر فکری اساسی 

برای آن نشود عمال در خدمات رسانی با وقفه روبرو خواهیم شد.

در پی فرود نیامدن هواپیمای ترکیه ای در فرودگاه امام و رفتن خلبان این پرواز به باکو، 
وزیر راه و شهرسازی دستور داد تا مکالمات خلبان این پرواز و دلیل رفتار و تصمیمش برای 
فرود در باکو بررسی شده و نماینده این شرکت هواپیمایی درباره این مسئله توضیح دهد.

 بامداد شنبه هفته جاری شایعاتی در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه همزمان با 
شنیده شدن آژیر در تهران هواپیمای ترکیش ایرالینز در فرودگاه امام خمینی )ره( سقوط 
کرده است و در پی آن شایعات دیگری در شبکه های اجتماعی پر شد اما دقایقی بعد همه 
این شایعات تکذیب شده و فرود نیامدن هواپیمای ترکیه ای به دلیل آب و هوای نامساعد 

 سومین مرحله از ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن بین روزهای 1٨ تا ۲۵ دی ماه انجام 
شد و وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد که تا پایان بهمن ماه نتایج پاالیش متقاضیان 
اعالم خواهد شد. طبق آخرین آماری که معاون وزیر راه و شهرسازی در این باره ارایه 
کرده از ۲۲3 هزار و 9٠۵ نفری که در مرحله سوم طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند 
تاکنون ۵۵ هزار و ٨۷٨ نفر حائز شرایط شناخته شدند. 91 هزار و ۴9۲ متقاضی نیز فرم 
»ج« ناقص داشتند که باید نسبت به اصالح آن اقدام کنند. از این تعداد تاکنون ۵۵ هزار 
و ۷٠۴ نفر به اداره کل راه و شهرسازی استان محل سکونت خود برای بررسی فرم »ج« 

 مراسم امضای تفاهم نامه تامین مسکن رانندگان حمل و نقل عمومی برون شهری 
کشور صبح امروز )سه شنبه( با حضور وزیر راه و شهرسازی در ساختمان دادمان 

وزارت  راه و شهرسازی برگزار شد.
بر اساس این تفاهم نامه که بین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با شرکت 
عمران شهرهای جدید، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، سازمان ملی زمین و مسکن 
و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی منعقد شد ۲۲٦ هزار راننده 

اتوبوس، کامیون و ترانزینی تا سه سال آینده صاحبخانه می شوند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: در رابطه با وضعیت قرارداد بوئینگ در نامه 
نگاری به این شرکت اعالم شد که باید زودتر تکلیف این قرارداد روشن شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از  فارس،  کاپیتان تورج دهقانی زنگنه   درباره قرارداد ایران ایر 
با کمپانی ایرباس که در دوران برجام امضا شد اما با خروج آمریکا از برجام تعلیق شد، 
اظهار داشت: قرارداد ایرباس و کمپانی ATR تعلیق شده است اما در رابطه با وضعیت 
قرارداد ایران ایر باکمپانی بوئینگ در نامه نگاری با این شرکت اعالم شد  که باید زودتر 

تکلیف این قرارداد روشن شود.

شماره ششصد و چهاردهم- نسخه آزمایشی -۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۹
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افزایش طول بزرگراه های کشور به ۳۵۰۰ کیلومتر تا پایان دولت دوازدهم 
٢٢۶ هزار مسکن ملی برای رانندگان برون شهری ساخته می شود 

اولین نتایج مسکن ملی اعالم شد 

اتمام حجت با کمپانی بوئینگ بابت تعیین تکلیف قرارداد ایران ایر 

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از واردات واکسن روسی کرونا در روز پنج شنبه با پرواز ماهان خبر داد. 

وام ودیعه مسکن تا پایان بهمن پرداخت می شود تامین ۶۰ واگن خط یک قطار شهری مشهد با طراحی و تولید داخلی 

راه روشن است

هفته ان هم

پایان بهمن ماه زمان نهایی دریافت وام ودیعه مسکن است.اکنون ٨۲1 هزار نفر واجد شرایط 
دریافت وام ودیعه مسکن هستند که 3۲3 هزار نفر مدارک خود را در سامانه طرح اقدام 
ملی بارگذاری کرده اند.تاکنون 19۵ هزار نفر توانسته اند وام ودیعه مسکن بگیرند و پرونده 
نزدیک به 1۲٠ هزار نفر در حال بررسی در بانک های عامل است. اگر تا 
پایان بهمن ماه این تسهیالت دریافت نشود، بانک ها دیگر وام ودیعه 
مسکن پرداخت نخواهند کرد.پیش از اصالح مصوبه ستاد ملی مقابله 
با کرونا، افراد مشمول دریافت وام ودیعه مسکن ۷٠٠ هزار نفر بودند اما 
با ۲ مصوبه ای که از ستاد کرونا گرفتیم به ٨۲1 هزار نفر افزایش یافت.

هفته انهم
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