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قطارهای گردشگری آذربایجان در مسیر تبریز 2018

رفع تصرف 9.5 هکتار از اراضی ملی در کردستان

2 ماه زمان برای ساخت پل در مسیر راه آهن رشت - قزوین

فعالیت صرافان در فضایی رقابتی و شفاف از سرگیری شد

میانگین قیمت مسکن در تهران متری 6 میلیون تومان شد تحریم های آمریکا تأثیری بر عملکرد ایرالین ها ندارد

تکمیل زیرسازی راه آهن میانه-بستان آبادحقوق کارگران هپکو پرداخت شداستفاده درست از منابع

عباس آخوندی در جلسه مشترک خود با نمایندگان صنوف وعده حل تمامی مشکالت بخش حمل ونقل را داد. او گفت: اعتراض رانندگان و نمایندگان 
آن ها به هیچ وجه باعث ناراحتی نشده، زیرا حق اعتراض را قبول دارم.

در اردیبهشت سال جاری، قیمت مسکن در تهران 
به طور میانگین متری ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان 
بوده است. 
این شاخص در اردیبهشت ماه سال گذشته ۴ 
 میلیون و ۵۱۰ هزار تومان در هر مترمربع اعالم  
شده بود.

مقصود اسعدی  سامانی ، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی گفت: خروج آمریکا از برجام و تحریم های 
جدید هیچ تأثیری بر عملکرد این شرکت ها ندارد. 
به گفته او شرکت های هواپیمایی ماهان ، پویا ایر ، 
معراج  و کاسپین  حتی پس از اجرایی شدن برجام  

همچنان در تحریم  بودند.

علیرضا سیاهپور - مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس

با توجه به محدودیت منابع، استفاده بهینه از منابع جهت حداکثر 
بهره وری امری ضروری و بهینه است و اینکه منابع محدود را در چه 
محل هایی و در چه زمینه ای مصرف کنیم تا شاهد کاهش حداکثر تلفات 

باشیم نیازمند تحلیل و برنامه ریزی است.

سید مهدی مقدسی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس  

حقوق کارگران هپکو تا پایان اردیبهشت پرداخت شده امیدواریم سازمان 
خصوصی سازی تصمیمات خوبی در رفع مشکالت واگن سازی و برخی 

ماشین سازی ها داشته باشد.

خیراهلل خادمی - معاون وزیر راه و شهرسازی 

زیرسازی راه آهن میانه- بستان آباد تکمیل شده، عملیات باالست و ریل گذاری 
یک خط از این محور نیز انجام شده و عملیات قشر دوم باالست نیز در 64 

کیلومتر از این محور به اتمام رسیده است.

مدیرکل راه آهن آذربایجان از آمادگی این اداره برای همکاری با بخش خصوصی در راستای راه اندازی 
قطار گردشگری در مسیرهای مختلف خبر داد و جزئیات مسیرهای ریلی گردشگری را تشریح کرد. او 
از دومین قطار گردشگری در مسیر تبریز – رازی در آذرماه نام برد و گفت: به دلیل وجود بزرگ ترین 
پل پیچی خاورمیانه )پل قطور( و ده ها پل و تونل و جاذبه های بصری دیگر در این مسیر استقبال 
خوبی از آن صورت گرفت. به گفته او قطار گردشگری در 3 روز از هفته در این مسیر فعال است و 

مسافران می توانند در طول مسیر از قطار پیاده شده و از مناظر مسیر استفاده کنند.

فرمانده یگان حفاظت زمین و مسکن کردستان، گفت: در راستای برخورد صریح و قاطع با 
زمین خواران و متصرفین به حریم بیت المال و اراضی ملی در اردیبهشت ماه گذشته ۱3 مورد خلع 
ید و رفع تصرف از اراضی ملی به مساحت ۹3 هزار و ۹۹۰ مترمربع در سطح استان انجام گرفته 
است.: از این ۱3 فقره، ۴ فقره به مساحت ۸۴ هزار و ۹۸۰ مترمربع به ارزش بالغ بر ۱۵۱ میلیارد 
ریال با اجرای احکام قضایی و ۹ مورد به مساحت ۹ هزار و ۱۰ مترمربع و ارزش ریالی بالغ بر ۶۷ 

میلیارد ریال نیز رفع تصرف فوری توسط عوامل یگان حفاظت انجام  گرفته است.

علی اکبر مردی، سرپرست اداره کل ساخت و توسعه راه آهن منطقه ۲ کشور، بابیان اینکه 
تاکنون زیرسازی خط ریلی رشت - قزوین تکمیل شده، گفت: ۱۶۱ کیلومتر ریل گذاری 
در این مسیر انجام شده که 3.۵ کیلومتر دیگر آن باقی مانده است. او همچنین گفته است 
که ریل گذاری محدوده یک هزار و ۵۰۰ متری پل منجیل، به دلیل بتنی بودن زمان بر 

است و حدود ۲ ماه وقت می برد.

دبیر کانون صرافان ایرانیان گفت: بازار کاری جدید صرافان در سامانه نیما وسیع تر، 
شفاف تر و رقابتی تر شده است. به گفته او فعالیت صرافان در فضایی رقابتی و شفاف از 
سرگیری شده است و بر اساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی شبکه صرافان مجوز دار از 
تاریخ صدور بخشنامه به عنوان کارگزاران انتقال وجوه برای شبکه بانکی مجدداً وارد 

عرصه فعالیت شدند.

اعتراض حق قانونی و طبیعی رانندگان است
وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد:
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