اقتصا د اجتماعی

5

پنجشنب ه  2تیر  1401شماره 1312

حوادث

شماره گذاری ۶هزار اتوبوس خارجی

رئی��س پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی فراج��ا از
شمارهگذاری  ۶۰۰۰اتوبوس دست دوم خارجی خبر
داد و گفت :هر خودرویی که خارجی باشد لزوما امن و
با کیفیت نیست .به گزارش خبرنگار مهر ،سردار سید
کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور فراجا گفت :یکی
از ش��رکتهای خودروس��از گزارشی برای تغییرات
ارائ��ه دادن��د اما این تغییرات از نظر پلیس مربوط به
مدیریت داخلی است و به مواردی که پلیس اعتراض
داش��ت برنمی گردد .وی افزود :موضوعاتی که ما
از خودروس��ازان خواستیم اول کیفیت تولید وسایل
نقلیه و دوم ایمنی خودروها است؛ ما از خودروسازان
خواستیم برنامه اجرایی بدهند یعنی بگویند وضعیت
ایمن��ی و کیفی��ت خودروه��ا از چه زمانی ش��روع و
چه زمانی به پایان میرس��د تا ش��اهد جان باختگان
تصادفات باشیم .رئیس پلیس راهور با اشاره به اینکه
پلیس راهور با واردات خودرو موافق است ،گفت :در
سال  ۸۵که حدود  ۲۷هزار نفر کشته در تصادفات
داشتیم همین واردات خودروی با کیفیت کمک کرد
ت��ا آم��ار کاهش پیدا کند ،این خودروها دارای ترمز
 ABSو چند کیسه هوا و … بودند.

قتل زن جوان توسط همسرش در
منطقهبیسیم

مرد جوانی که همسرش را در خانه به قتل رسانده بود،
دس��تگیر شد .به گزارش تسنیم؛ دوشنبه  30خرداد
م��اه ،گ��زارش قتل زن جوانی در یک خانه در محله
بیس��یم به مرکز فوریتهای پلیس��ی  110گزارش
داده شد .با اعالم این خبر ،ماموران کالنتری 152
بیسیم و تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی
به همراه "ساسان غالمی" بازپرس ویژه قتل شعبه
سوم دادسرای امور جرائم جنایی راهی محل حادثه
شدند و تحقیقات ابتدایی را آغاز کردند.

گام بزرگ وزیر
ش
بهداشت در پوش 
بیمههمگانی

خــبرویـژه

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به گزارش امروز وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس ،گفت :عین اللهی گام بزرگی در پوشش بیمه همگانی برداشته است .محمد رشیدی،
در گفتگو با خبرنگار مهر ،با اش��اره به اقدام مثبت وزارت بهداش��ت در بیمه همگانی ،افزود :وزارت بهداش��ت در بحث پوش��ش همگانی بیمه س�لامت گامهای بزرگی را برداش��ته که میتواند
دغدغه درمانی بس��یاری از خانوارهای ایرانی را مرتفع کند .وی با اش��اره به به حضور وزیر بهداش��ت در صحن مجلس و تش��ریح دس��تاوردهای وزارت بهداش��ت ،اظهار داش��ت :وزیر بهداشت در
مجلس کمبودها را پذیرفت اما به رغم همه کمبودها کارهای بزرگی را صورت دادهاند.

جامعه

شهردار تهران اعالم کرد

وضعیت اورژانسی مستاجران تهرانی

گروه اقتصاد اجتماعی :شهردار تهران گفت:در
تهران  ۶۵درصد س��بد معیش��تی یک فرد باید
برای س��رپناه اختصاص پی��دا کند؛  ۵۱درصد
افراد در تهران اجاره نش��ین هس��تند ،بنابراین
در مدیریت ش��هری در این زمینه مس��ئولیت
داریم.
به گزارش اس��کناس و به نقل از مهر ،علیرضا
زاکان��ی ش��هردار تهران اظهار کرد :فلس��فه
حکومت تحقق عدالت اس��ت تا عدالت ،زمینه
رش��د و تعالی انس��انها و جوامع را فراهم کند.
وی اف��زود :وقت��ی از عدالت صحبت میکنیم
فروضی در ذهن ما است؛ فرض اول این است
ک��هحکومته��امیدانعم��لرابرایهمهبه
صورت یکس��ان فراهم کنند؛ فرض دوم این
اس��ت که وقتی این محیط یکسان فراهم شد
نه تنها مانعی برای افرادی که میتوانند قلهها را
فتح کنند ایجاد نشود بلکه هر فردی در جایگاه
خود بنش��یند تا بتواند با حداکثر توان و ش��رایط
آنچ��ه به صورت بالق��وه در محیط پیرامونی و
وجوداواس��ت،بهفعلیتبرس��اند.زاکانیادامه
داد :فرض س��وم این اس��ت که در این دوندگی
برای رسیدن به قله ،عدهای جا میمانند و باید
تعهد نسبت به آنها برآورده و از آنها دستگیری
شود تا جامعه بر یک منطق درست اداره شود.
ش��هردار تهران اضافه کرد :این عدالت وقتی
درباره کوچکترین س��لول یک جامعه یعنی
خان��واده مورد توجه ق��رار میگیرد ،میبینیم
کهجایگاهمس��کنوس��رپناهدرشکلگیریو
برقراری خانواده امری قطعی و قهری خواهد

بود .وی با اشاره به روایتی از حضرت علی (ع) با
این مضمون که حاصل این حکومت به طریقی
انجام شد که در انتها کسی بی سرپناه نیست و از
گندم و آب فرات استفاده میکند ،گفت :اگر قرار
است عدالت راجع به افراد و خانواده اجرا شود،
حکومت و حاکمیت نس��بت به مس��کن مردم
مسئولیتجدیپیدامیکنند؛دراصل۳۱قانون
اساس��ی نیز اشاره ش��ده که باید برای مسکن
فراخور و متناسب با حال و روز افراد کارسازی
ش��ود.زاکان��یبی��انکرد:باتوج��هبهاهمیت
ش��وراها و مدیریت ش��هری و شهرداریها که
امروز عهدهدار خدماترسانی به مردم هستند
و در خصوص مس��کن نیز مسئولیت خطیری
ب��رعه��دهگرفتند،امروزدورهمجمعش��دیم

ت��ا در این موضوع س��خت و تنگنای ناگواری
که برای مردم ایجاد شده ،ارائه طریقی داشته
باشیم .شهردار تهران عنوان کرد :در تهران ۶۵
درصد سبد معیشتی یک فرد باید برای سرپناه
اختص��اص پیدا کند؛  ۵۱درصد افراد در تهران
اجارهنشینهستند،بنابرایندرمدیریتشهری
در این زمینه مسئولیت داریم ،هرچند مسئول
اصل��ی وزارت راه اس��ت اما ابزاره��ا در اختیار
مدیریت ش��هری اس��ت .وی با بیان اینکه بعد
مسکن برای ما اهمیت دارد تا بتوانیم حداقلها
را برای جامعه فراهم کنیم ،یادآور ش��د :یکی
از مش��کالت کشور کاهش نرخ رشد جمعیت
است که یکی از مولفههایی که در این کاهش
اثرگذار است ،موضوع کمبود مسکن میباشد؛

بنابراین ما نمیتوانیم از زیر بار این مسئولیت
بزرگشانهخالیکنیم.زاکانیخاطرنشانکرد:
کش��وربی��شاز ۸۰میلی��ونجمعیتداردو به
فرم��وده رهبر معظم انق�لاب ،اگر از امکانات
و اقتضائات درس��ت استفاده شود ،کشور ۱۵۰
میلی��ون نفر ظرفیت دارد چون جمعیت ،نوعی
سرمایهبهشمارمیرود؛درواقعیکیازمقدمات
آن موضوع تأمین مسکن به میزان نیاز و حال
افرادوخانوادههااس��ت.ش��هردارتهراناظهار
کرد :امروز این چالش که منش��أ بس��یاری از
مشکالت در کشور است ،به دستان شما قابل
بازگشاییاست؛البتهکالفسردرگمنیستوبا
تدبیر میتوان این کالف را باز کرد .وی افزود:
بند  ۲۱ماده  ۵۵قانون شهرداریها ما را موظف
به مهیا کردن زمینه مس��کن اس��تطاعت پذیر
کرده است که بخشی از آن ملکی و بخش دیگر
نیز استیجاری است؛ در بخش ملکی ،مسکن
تبدیل به کاالی سرمایهای شده که افراد برای
اینک��ه ما به ازای رش��د ت��ورم و کاهش ارزش
پ��ول ،نقصانی در امکانات و اموالش��ان ایجاد
نشود مسکن میخرند و با دست گردانیهای
ناصواب زمینهای فراهم میشود که روز به روز
ش��رایط مس��کن بدتر شود در حالی که باید به
اندازه کافی مسکن داشته باشیم تا کسی نتواند
آینده ،زندگی و امید مردم را گرو بگیرد .زاکانی
ادامه داد :امروز ۹.۸میلیون نفر در شب در تهران
زندگی میکنند و بعد خانوار  ۲.۹اس��ت ،یعنی
حدود  ۳میلیون و  ۲۰۰نفر به خانه نیاز دارند ،در
واقع یک میلیون مسکن در تهران کم داریم.

بیمه ها  ۹۰درصد هزینه های درمان
ناباروری را پرداخت می کنند

وزیر بهداشت ،از پوشش  ۹۰درصدی خدمات درمان
ناب��اروریخب��رداد.بهگزارشخبرگزاریمهر،بهرام
عی��نالله��ی،درخصوصاقدام��اتحمایتیوزارت
بهداش��تدرزمین��هدرمانناب��اروری،گفت:یکیاز
اولویته��ای اصلی وزارت بهداش��ت ،بحث جوانی
جمعیت است .سه و نیم میلیون فر ِد نابارور در کشور
داری��موای��نافرادچنانچ��هازخدماتدرمانیخوبی
بهره مند ش��وند ،میتوانند صاحب فرزند ش��وند .وی
افزود :با توجه به اهمیت این اولویت ،به بیمهها تاکید
ش��د که هزینه افرادی که نابارور هس��تند را پرداخت
کنند و باید این مژده را به ملت بدهیم که  ۹۰درصد
خدماتی که برای افراد نابارور انجام میش��ود ،تحت
پوش��ش بیمه قرار میگیرد و این موضوع را به تمام
مراکز مربوط اعالم کردیم تا افراد نابارور را با احترام
پذی��رشکنن��د.عی��ناللهیگف��ت:ازطرفیمراکز
ناباروری در اس��تانهای مختلف گسترش پیدا کرده
اس��ت و امیدواریم با این اقدام خدمات پایداری برای
درمان ناباروری ارائه شود .وی در خصوص وضعیت
کنونیکروناولزومرعایتپروتکلهایبهداشتیبیان
کرد :این همه گیری هنوز در جهان خاموش نش��ده
است و ممکن است با جابجاییها و مسافرتهایی که
صورتمیگیرد،سویههایجدیدیپیداشود،بنابراین
باید همچنان بر رعایت پروتکلهای بهداشتی تاکید
کرده و مراقب باشیم.

از محرومیت ۱۰ساله تا  ۵سال زندان
برایمتخلفانکنکور

رئیسسازمانسنجشگفت:توصیهمابهداوطلباناین
است که از گزارش کردن فعالیت گروههای متخلف
نترسند و قبل از برگزاری کنکور حتما از این شبکهها
خارج شوند .چرا که عضویت آنها یا حتی پدر و مادر
داوطلبان در این گروهها و شبکهها جرم تلقی میشود.
وی تاکید کرد :تالش برای دسترسی به سئواالت از
سوی متخلفان زمانی آغاز میشود که دفترچه توسط
داوطلببازمیشودوممکناستافرادیخودداوطلبانه
بخواهندبادوربینهایپیشرفتهنظیرانگشتر،کراوات
یا دگمه دوربین دار هستند عکس بگیرند و تقلب کنند
اما ما این افراد حرفهای را شناسایی کردیم و در جلسه
آزمون نیز شناسایی این افراد ادامه دارد و مجازاتهای
سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است.

زیربنایی
اخـــبار

تصویب کلیات طرح کنترل و
ساماندهی اجاره بهای مسکن

نمایندگان مجلس شورای اسالمی با کلیات طرح
کنترل و س��اماندهی اجاره بهای امالک مس��کونی
موافق��ت کردن��د .به گزارش ایس��نا ،نمایندگان در
جلس��ه علنی مجلس شورای اسالمی کلیات طرح
دوفوریتی کنترل و س��اماندهی اجاره بهای امالک
مس��کونی ،را با  ۱۱۴رأی موافق ۹۷ ،رأی مخالف
و  ۵رأی ممتن��ع از مجم��وع  ۲۱۶رای اخ��ذ ش��ده
تصویب کردند.

احداث قطار سریع السیر
تهران-اصفهان روی ریل سرعت

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کشور ابراز امیدواری کرد پروژه آزادراه کنارگذر
ش��رق اصفهان س��ال آینده به بهرهبرداری برسد .به
گ��زارش وزارت راه و شهرس��ازی ،خی��راهلل خادمی
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل
و نقل کش��ور صبح امروز در جریان س��فر وزیر راه و
شهرس��ازی به اس��تان اصفهان ،درب��اره پروژههای
مختلف این ش��رکت که امروز مورد بازدید یا افتتاح
توسط وزیر راه و شهرسازی قرار میگیرد ،عنوان کرد:
یکی از این پروژهها آزادراه کنارگذر ش��رق اصفهان
اس��ت که یکی از مهمترین آزادراههای ما و بخش��ی
از کریدور آزادراهی ش��مال به جنوب کش��ور به شمار
م��یرود .به گفته وی ،ط��ول این آزادراه  ۹۳کیلومتر
است که  ۶۳کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده است
و  ۳۰کیلومتر دیگر آن باقی مانده که قسمت جنوبی
آزادراهوبخ��شاتص��البهآزادراهاصفهانبهش��یراز
را ش��امل میش��ود که با پیشرفت فیزیکی ۳۰درصد
در حال س��اخت اس��ت و امیدواریم بتوانیم طی سال
جاری و سال  ۱۴۰۲آن را به اتمام برسانیم .وی افزود:
امیدواریمپسازبهرهبرداری،امکانترددخودروهایی
که از سمت شیراز و بوشهر به سمت اصفهان میآیند،
بدون نیاز به ورود به شهر اصفهان ،به سمت تهران و
شمال کشور فراهم شود .خادمی درباره دیگر پروژهای
که امروز وزیر راه و شهرس��ازی از روند پیش��رفت آن
بازدید میکند ،گفت :پروژه دیگر بازدید از روند اجرایی
قطار سریعالسیر اصفهان  -قم  -تهران است که ما در
طول  ۱۵۰کیلومتر و در  ۶جبهه کاری در حال انجام
عملیاتهای مختلف آن هستیم و نزدیک به ۱۱۰۰
نفر در این پروژه االن فعال هستند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد؛

ی  4درصد مستأجران!
تسهیالت ودیعه مسکن فقط برا 

گروه زیر بنایی :کارش��ناس مس��کن گفت :در
ش��رایطی که ما  12میلیون خانواده مس��تاجر
داریم ،تس��هیالت ودیعه مس��کن مصوب در
بهتری��ن حال��ت تنها به  4درصد مس��تأجران
میرس��د.بهگزارشاس��کناس،فرشیدایالتی
در گفتوگ��و با فارس ضمن اش��اره به مصوبه
امروز پرداخت 40هزار میلیارد تومان تسهیالت
ت
ودیعهمسکن،اظهارداشت:سئوالاولایناس 
که آیا سیاستگذار میتواند به همه مستاجران
این تسهیالت را پرداخت کند؟ مشخصا جواب
این س��وال خیر اس��ت اما این سوال ما را به یک
مسیریهدایتمیکند.اینکارشناسمسکنبا
اشاره به اینکه 40هزار میلیارد تومان تسهیالت
ودیعه مس��کن در بهترین حالت به حدود 500
هزارخانوادهپرداختمیشود،گفت:درشرایطی
که ما  12میلیون خانواده مس��تاجر داریم ،این
تس��هیالتبه 4درصدمس��تاجرانمیرس��د.
*تسهیالت ودیعه مسکن در بهترین حالت به
 4درصدمستاجرانپرداختمیشودویدربیان
خالهای اطالعاتی بازار مسکن افزود :قطعا در

اجرا این  4درصد به زیر  2درصد میرسد ،زیرا ما
درمسئلهکدهایرهگیریصوریهنوزفعالیتی
نکردهایم .ایالتی تش��ریح کرد :در شرایطی که
تس��هیالت ودیعه مس��کن به کمتر از 4درصد
مس��تاجران میرسد اما س��یگنال پرداخت آن

عمومی اس��ت و این پیشفرض را در موجران
تقویت میکند که مستاجر تسهیالت گرفته و
رقمافزایشرااضافهمیکند،بهمعنایدیگریک
تورم انتظاری گسترده با یک وام محدود ایجاد
کردهایم * .تسهیالت ودیعه مسکن یک طرح

شکست خورده است این کارشناس مسکن با
اشارهبهاینکهاگربخواهیماینسیاستعملکرد
واقعی داشته باشد باید به  30درصد مستاجران
پرداخت شود ،گفت :اگر بخواهیم به  30درصد
مستاجرانتسهیالتودیعهبدهیمبه 320هزار
میلی��ارد تومان منابع نیاز اس��ت .وی ادامه داد:
متاس��فانه این تسهیالت از منابع قانون جهش
تولیدوتامینمس��کناس��تفادهمیکندویعنی
نظام بانکی به جای پرداخت تسهیالت موثر و
مثبتساختمسکن،تسهیالتیشکستخورده
میپ��ردازدومناب��عقان��ونجهشتولیدعمال
ه��در میرود .ایالت��ی در بیان نتیجه این مدل
سیاستگذاری در بازار مسکن گفت :دولت این
سیاس��ترااجراواعالمنکند،بهترازش��رایطی
است که توسط رئیس بانک مرکزی اعالم شد،
زیرایکضریبتاثیرمحدودوآثارمنفیوسیعرا
به همراه دارد .به گزارش فارس بر اساس قانون
بودجه  1401منابع تسهیالت ودیعه مسکن از
محل قانون جهش تولید مسکن به مستأجران
پرداخت خواهد شد.

مدیرعاملشرکتعمرانشهرهایجدید:

متقاضیاننهضتملیمسکن آورده خود را به موقع پرداخت کنند

گروه زیربنایی :مدیرعامل شرک عمران شهرهای جدید با بیان اینکه
ت��ا ی��ک ماه آینده برنامه زمانبن��دی درخصوص تحویل واحدهای
مس��کن مهر نیمهکاره ارایه میدهیم گفت :س��ه راهکار را به منظور
تامین منابع در نظر گرفتهایم که ایجاد نقدینگی اولیه ،مولدس��ازی
ظرفیتها و تهاتر منابع شرکت عمران از جمله این راه حلها است.
به گزارش اس��کناس ،علیرضا جعفری در گفت و گو با ایس��نا اظهار
کرد :تعداد  ۸۰هزار واحد مسکن مهر نیمهکاره در شهرهای جدید قرار
دارد که حدود  ۴۰هزار واحد آن تکمیل شده اما به دلیل نبود خدمات
و انشعابات ،قابل بهرهبرداری نیست ۴۰ .هزار واحد نیز تکمیل نشده
است .عمده این پروژهها در شهرهای جدید پردیس ،پرند و هشتگرد
است .وی افزود :عمده واحدها دچار نواقصی همچون نبود انشعابات،
مش��کالت محوطهس��ازی یا نبود آسانس��ور است .این تعداد از دولت
قبل باقی مانده اما با توجه به تاکید رییسجمهور مبنی بر تسریع در
اجرای مسکن مهر ،فرقی نمیکند که متعلق به کدام دولت است و

ما خود را متعهد به اتمام آن میدانیم .رشد قیمت مصالح ساختمانی
مانعی در تکمیل مسکن مهر جعفری ،مهمترین مانع در اجرای پروژه
مسکن مهر را افزایش قابل توجه قیمت نهادههای ساختمانی دانست
و گفت :قراردادها در بدو انعقاد با پیمانکاران به صورت قیمت مقطوع
بوده و در حال حاضر با افزایش ش��دید قیمت مصالح س��اختمانی،
هیچکدام از پیمانکاران راضی به اجرای پروژه نیستند؛ زیرا مشمول
ضرر قابل توجهی در ساخت مسکن مهر میشوند .بر این اساس دو
مانع داشتیم که یکی تعیین تکلیف قرارداد پیمانکاران و دیگری بحث
تامی��ن اعتب��ار مورد نی��از بود تا بتوانیم صورت وضعیت پیمانکاران را
انجام دهیم .پروژههای مشارکتی ،پشتوانه تکمیل مسکن مهر وی
تاکید کرد :با توجه به دس��تور رییس جمهور درخصوص الزام دولت
در تامین منابع مسکن مهر ،جلساتی در این زمینه با معاونت اجرایی
رییسجمهور برگزار کردیم که مدیریت منابع را داش��ته باش��یم .در
این مسیر سه راهکار پیشبینی شد .یکی بحث حمایت نقدی برای

تکمیل پروژهها بود که یک نقدینگی اولیه در اجرای پروژهها ایجاد
ش��ود .دوم مولدس��ازی اس��ت که ظرفیت بودجههای مورد نیاز در
اراضی داخل محیطهای شهری یا الحاقات را بتوانیم استفاده کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی ،سومین راهکار را تامین منابع از طریق
تهاتر دانس��ت و گفت :از محل زمین یا پروژههای مش��ارکتی ارزش
افزودهای در شهرهای جدید ایجاد شده که این منابع میتواند پشتوانه
بحث تکمیل مس��کن مهر باش��د .از این منابع تهاتر به پیمانکاران
اختصاص میدهیم .تا یک ماه آینده برنامه زمان بندی تحویل واحدها
را ارایه میدهیم بنابراین گزارش ،جعفری روز گذش��ته در جلس��های
با پیمانکاران پروژه های مس��کونی ش��هر جدید پردیس به بررس��ی
مشکالت و موانع موجود پرداخت و تأکید کرد :شرکت عمران با توجه
به تعهدی که به متقاضیان مسکن در این شهر جدید داده است باید
تا یک ماه آینده برنامه زمانبندی و اجرایی مش��خصی در پیش��برد و
تحویل پروژه های مسکن مهر به آنها ارائه دهد.

اخبار

ساختمان های  ۲۶ساله کشور
فرسوده شده اند

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
با بیان اینکه س��اختمان های  ۲۶س��اله فرس��وده
ش��ده اند ،گفت:با رعایت اس��تاندارد میتوان عمر
س��اختمانها را به نیم قرن افزایش داد .به گزارش
تسنیم ،مجید کیانپور در مراسم امضای تفاهمنامه
با سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ،اظهار
کرد :ش��رکت آزمایش��گاه فنی و مکانیک خاک با
قدمت  67س��ال س��ابقه درخش��ان در ارتقاء کیفی
پروژههای عمرانی و در اختیار داشتن بیش از یک
هزار و  20شعبه و واحد محلی با گستردگی در سراسر
کشور آمادگی دارد آزمایشگاههای خود را در کمتر
از  2س��اعت در پروژههای عمرانی مد نظر با هدف
کنترل کیفی پروژه و مصالح س��اختمانی مس��تقر و
نسبت با تجهیزات منحصربفرد اقدام کند.

اولین قطار باری چین-ایران عازم
کشورمان شد

سفارت ایران در چین از آغاز حرکت نخستین قطار
باریچین-ایرانبهسمتشبکهریلیکشورمانخبر
داد .به گزارش خبرنگار مهر ،سفارت ایران در چین
در فضای مجازی نوشت« :نخستین قطار ترانزیتی
باری کریدور ترانس-کاس��پین از نینگش��یای چین
حرکت خود را آغاز کرد و عازم ایران شد .بر اساس
اعالم سفارت کشورمان در پکن ،این قطار با کاهش
زمان و هزینه حمل کاال ،کانال لجستیک بین المللی
جدیدی را در اتصال چین به غرب آسیا ایجاد میکند
و در توس��عه روابط اقتصادی ایران و چین نقش به
سزایی دارد ».گفتنی است بامداد جمعه هفته گذشته
نیز اولین قطار ترانزیتی قزاقستان-ترکمنس��تان-
ایران-ترکیه به سمت اروپا حامل گوگرد قزاقستان
از ایس��تگاه راه آهن اینچه برون وارد کش��ور ش��د و
یکشنبه نیز با حضور رؤسای جمهور دو کشور ،توافق
نامه همکاریهای ریلی تهران-آستانه (نورسلطان)
به امضا رس��ید .خاطرنشان میشود دولت سیزدهم
توانسته در  ۱۰ماهه فعالیت خود ،بسیاری از مسیرها
و کریدورهای ترانزیتی مغفول گذش��ته را احیا کند؛
تقویت کریدور شرق به غرب از مسیر ایران در کنار
اس��تفاده از ظرفیت کریدور ش��مال-جنوب ،یکی از
مهمترین اقداماتی اس��ت که در دولت س��یزدهم در
دست پیگیری و اجراست.

