
   

از مردم می خواهیم به پایانه های مسافری مراجعه نکرده و از ازدحام در این مکان ها خودداری کنند.
بر اساس مصوبه ابالغی ستاد ملی مقابله با کرونا باید تمام شقوق حمل ونقل، سفرهای خود را  تا یک 
سوم کاهش دهند یعنی تعداد سرویس های ارائه شده به مسافران تا این تعداد کاهش پیدا خواهد کرد 
تا هر کسی که سفر ضروری دارد بتواند کار خود را انجام دهد و همه نتوانند 
دراین ایام پرمخاطره کرونایی به سفر بروند.در این راستا برای هر مسیری 
تعداد و ظرفیت سرویسی در شرایط عادی در نظر گرفته شده است که 
کاهش پیدا می کند، به عنوان مثال اگر در مسیر تهران-مشهد تعداد ۵۰۰ 
سرویس اتوبوس به صورت روزانه پیش بینی کرده باشیم کاهش می دهیم

هرج و مرج در فرودگاه کابل/ لغو پروازهای ایران به افغانستان 

سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در چادگان 

هواپیماسازی از برنامه های وزیر پیشنهادی دفاع  ثبت فعاالن حمل ونقل در سامانه واکسیناسیون+ جزئیات 

 باقرجوان: مردم به پایانه ها نروند 

وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم در پیامی توییتری اعالم کرد: امیدوارم به زودی خدمت را به سطحی برسانیم که به جای نگرانی از 
ناوگان فرسوده و جاده های مرگ؛ مطالبه مردم عزیز از ما راه اندازی ناوگان حمل ونقل سبز باشد.

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر پشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم در دومین پیام 
توئیتری خود پس از پرداختن به موضوع مسکن در نخستین گام، نوشت: نمایندگان محترم مجلس مطالبات مردمی بجایی دارند که نشان از 

کمبودهای بسیار است.

وی ادامه داد: در دومین گام امیدوارم به زودی خدمت را به سطحی برسانیم که به جای نگرانی از ناوگان فرسوده و جاده های مرگ؛ مطالبه مردم 
عزیز از ما راه اندازی ناوگان حمل ونقل سبز باشد. یقین داریم که می شود و می توانیم.

وزیر پشنهادی راه و شهرسازی دولت سیزدهم اولین گام در حوزه مسکن را برداشتن تیغ تیز  اجاره از گلوی نحیف اقشار آسیب پذیر برشمرد.

روح اهلل عباسپور گفت: کمیسیون در سومین نشست 
امروز میزبان آقای محمدرضا آشتیانی وزیر پیشنهادی 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود تا برنامه های وی 
برای حضور در این وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد . 

وی افزود: اعضای کمیسیون صنایع و معادن در این نشست 
سواالت و دغدغه های خود درباره حوزه های دفاعی، امنیتی، 
موضوعات رفاهی نیروهای نظامی و... را مطرح کردند 
که وزیر پیشنهادی دفاع پاسخ های مربوطه را ارائه کرد

رضا نفیسی اظهار کرد: با توجه به به شروع فاز سوم طرح 
ملی واکسیناسیون در کشور و شمولیت فعاالن بخش حمل 
و نقل در این فاز، کمیته ای با محوریت معاونت حمل و نقل 
وزارت راه و شهرسازی و مشارکت وزارت بهداشت برای 
برنامه ریزی طرح واکسیناسیون فعاالن حمل و نقل درون و 
برون شهری ایجاد شد. در این کمیته که نمایندگان وزارت 
کشور و سازمان ها و شرکت های تابعه حوزه حمل و نقل 
حضور دارند، کلیه دستورالعمل های اجرای وزارت بهداشت،  
به کلیه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابالغ شد.

حبیب اهلل طاهرخانی -معاون وزیر راه و شهرسازیسردار حسینی -جانشین پلیس راهور ناجا داریوش باقرجوان -مدیرکل حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
پلیس موظف است از تردد غیرمجاز خودرو ها در جاده های کشور جلوگیری کند. روز گذشته 
به دلیل اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا، با حجم باالی ترافیک در برخی از محور ها مواجه 
بودیم البته وقتی قرار باشد جایی محدودیتی اعمال شود این حجم ترافیک طبیعی است.

پلیس مصمم بود که از ورود غیرمجاز خودرو ها جلوگیری کند و 
آن ها را بازگرداند.این طرح با کیفیت و دقت باال انجام خواهد شد.

گشت هوایی امروز برای بررسی وضعیت راه ها اطراف تهران اجرا خواهد 
شد.امروز تعداد کمی خودرو قصد تردد غیرمجاز در برخی محور ها 

را دارند پلیس از تردد هر نوع خودروی غیرمجاز جلوگیری می کند

یک فروند هواپیمای آموزشی در اراضی کشاورزی چادگان سقوط کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این هواپیمای دونفره که در حال 
برگزاری کالس آموزشی بود ساعتی پیش در اراضی کشاورزی حاشیه شهر چادگان دچار 
حادثه شد.به گفته خبرنگار ما در منطقه دو سرنشین این پرواز مصدوم و به بیمارستان 

بوعلی چادگان منتقل شدند.

حال مصدومان مساعد اعالم شده است. چادگان در ۱۲۸ کیلومتری اصفهان واقع شده است

مرزهای مسافری زمینی به سمت عراق بسته است، این محدودیت در رویه مسافری و 
شامل مرزهای رسمی در دو بخش اقلیم و عربی عراق خواهد بود و زوار امکان خروج ندارند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، از ابتدای شیوع ویروس کرونا محدودیت هایی در 
تردد زمینی مسافر در مرزها اعمال شد ولی با وجود توقفی که برای مدتی کوتاه برخی 
همسایگان در تبادل کاال ایجاد کردند یه مرور مبادالت تجاری با رعایت پروتکل های 

بهداشتی از سر گرفته شد.

اخیرا معطلی کامیون های ترانزیتی در مرز بازرگان به حدود دو هفته افزایش یافته که 
گالیه مندی فعاالن صنعت حمل و نقل را برانگیخته است. حل این مشکل معطل یک 
تصمیم در سازمان توسعه تجارت است.به گزارش تین نیوز به نقل از خبرنگار مهر، 
طی ماههای اخیر برخی تصمیمات از سوی نهادهای متولی مدیریت مرزی، سبب 
ایجاد صفوف طوالنی کامیون ها در پایانه مرزی بازرگان شده است؛ به طوری که با 
فرارسیدن موعد صادرات اقالم مختلف کشاورزی، پتروشیمی و صف هایی طویل تا 
۱۲۰۰ کامیونی در مرز بازرگانی ایجاد و رانندگان تا دو هفته معطل عبور از مرز می شوند.

رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ضمن اعالم جزییاتی از 
زلزله ۳.۹ ریشتری روز گذشته در مرز تهران و مازندران، گفت: لرزه خیزی اطراف تهران 
نشان می دهد محدوده شرقی تهران به سمت دماوند از نظر لرزه خیزی فعال شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، »علی بیت اللهی« نکاتی درباره 
زلزله  روز گذشته )یکشنبه، ۲۴ مرداد(  که با بزرگی ۳.۹ ریشتر در ساعت ۱۷ و ۱۱ دقیقه 

در عمق هشت کیلومتری از مرکز شهر تهران رخ داد بیان داشت.

شماره هفتصد و بیست و هشتم- نسخه آزمایشی -۲۵ مردادماه ۱۴۰۰
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وعده جایگزینی ناوگان حمل ونقل سبز به جای ناوگان فرسوده 
 دلیل معطلی طوالنی کامیون های ترانزیتی در مرز بازرگان 

همه مرزهای عراق بسته است 

گسل شرق تهران به سمت دماوند فعال است 

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در حالی از لغو پروازهای تهران-کابل خبر داد که گزارش ها بر ادامه هرج و مرج در فرودگاه کابل تاکید دارد. 

 مترو پردیس شهریورماه کلنگ می خورد  جلوگیری از تردد خودرو ها تا پایان طرح ممنوعیت تردد 

راه روشن است

هفته ان هم

 در شهریورماه جاری ۷۳ پروژه زیربنایی و روبنایی مثل حمل و نقل ریلی، درمانی، تجاری 
و محوطه سازی در شهرهای جدید به بهره برداری می رسد و ۲۳ پروژه کلنگ زنی می شود.

 ارزش طرحهایی که شهریورماه بهره برداری می شود به ۷۲۸ میلیارد تومان می رسد. ۲۳ پروژه به 
ارزش ۴۸۵۵ میلیارد تومان نیز کلنگ زنی می شود که ۴۰۴۵ میلیارد تومان 
مربوط به پروژه مترو تهرانـ  پردیس است. در شهرهای بهارستان، پرند و 
هشتگرد نیز چندین طرح شرامل محوطه سازی، فضای سبز، مجتمع تجاری، 
درمانی، فرهنگی، مسجد و شبکه معابر به عملیات اجرایی می رسد. طی 
چهار سال اخیر پروژه های زیربنایی و روبنایی نیز با تمام توان اجرایی شده

هفته انهم
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