
   

 افزایش کرایه  حمل بار جاده ای چقدر تورم ایجاد می کند؟ 

 بررسی و رفع مشکالت اجرایی پروژه های مازندران 

پایان بهسازی ترمینال دو فرودگاه بندرعباس  آخرین وضعیت قراردادهای ریلی پسابرجامی 

 پیشنهاد تبدیل امیرآباد به یک بندر هوشمند 

وزیر راه و شهرسازی وعده داد: تا پایان خرداد ماه امسال، ۷۰۰ کیلومتر به طول مسیرهای بزرگراهی کشور افزوده شود.

به گزارش تین نیوز، محمد اسالمی، 28 آذر ماه سال گذشته در سفر به استان بوشهر، افزود: این ظرفیت بزرگراهی خدمتی بزرگ برای مردم خواهد بود.

وی این مطلب را در آیین آغاز عملیات قطعه ۱۰ پروژه راه آهن بوشهر-شیراز در شهرستان تنگستان، بیان کرد و در مورد اتصاالت ریلی این استان نیز 
اظهار کرد: اتصال عسلویه و بوشهر به خط ریلی به عنوان دو مرکز برای جابجایی بار و مسافر شهرهای در مسیر، حائز اهمیت است که امید است با 
استفاده از ظرفیت فاینانس ۴۵۰ کیلومتر شبکه ریلی براساس زمان بندی تمامی قطعات به بهره برداری برسند و بار روی کریدور ریلی شمال و جنوب 

کشور قرار گیرد.
او افزود: با توجه به اینکه جاده ها از آبادی ها و شهرها می گذرند و ایجاد ترافیک می کنند، باید از ظرفیت ریلی با هدف کاهش ازدحام جاده ها حداکثر 

استفاده را برد.

 مدیرکل فرودگاه های استان هرمزگان از بهسازی 
. د ا ه بندرعباس خبر د مل ترمینال دو فرودگا کا

محمود امانی بنی در گفتگو با خبرنگار سرویس هوایی تین 
نیوز در تشریح آخرین وضعیت فرودگاه های استان هرمزگان 
عنوان کرد: در راستای رفاه حال مسافران، تسریع در سوار و 

پیاده شدن به هواپیما و ارتقای ضریب ایمنی، دو پل تلسکوپی 
در روزهای پایانی سال گذشته در فرودگاه بندرعباس به 

بهره برداری رسید که خوشبختانه مردم از آن رضایت کامل 
دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از قراردادهای 
پسابرجامی در حوزه ریلی به اجرا رسید و ۶۰۰ واگن باری 
هم وارد کشور شد،   گفت: شرکت هایی که نسبت به واردات 
واگن اقدام کردند ریال برای بازپرداخت اقساط در اختیار 
دارند اما توان تامین ارز را نداشتند قرار براین شد بانک 
مرکزی مجوز خرید ارز نیمایی را به این شرکت ها بدهد.
 سعید رسولی، مدیرعامل شرکت راه آهن درباره آخرین 
وضعیت قراردادهای پسابرجامی نوسازی ناوگان ریلی 

مرتضی حمیدپور،مدیر فرودگاه شاهرودمحمد رجبی ، مدیرعامل شرکت حمل ونقلی رجا فرهاد دژپسند ،  وزیر امور اقتصادی و دارایی
»برخالف احتماالتی که در مورد کاهش یا ریزش مسافران ریلی ارائه می شود، آمار حکایت از افزایش 

تمایل به استفاده از قطار دارد.« رجبی همچنین با اشاره به عدم تناسب بین درآمدها و هزینه های 
حمل ونقل ریلی، به افزایش هزینه های تعمیراتی در این مد حمل ونقل اشاره کرد و خواهان ارائه 

سوبسیدهای الزم به بخش ریلی شد.»در حوزه حمل ونقل مسافر ریلی در 
شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصمیم به افزایش متوسط 22 درصد 

قیمت بلیت گرفته شد که بعد از ماه مبارک رمضان اجرایی خواهد شد.« 
»هرگونه قیمت گذاری بلیت قطار با تصویب کارگروه تنظیم بازار به شورای 

عالی هماهنگی ترابری کشور واگذارشده است.

اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری مبنی بر بین المللی شدن فرودگاه شاهرود در گرو تعامل 
دستگاه های اجرایی مربوطه است.در این بازدید که با حضور نماینده مردم شهرستان های شاهرود و 
میامی، معاونت عمرانی استانداری و مسئوالن شهرستانی و استانی انجام شد، از پروژه های عمرانی 
و عملیات توسعه و بهسازی سطوح پروازی، جایگاه سوخت دائم، طرح توسعه 
و بهسازی ترمینال فرودگاه و قسمت های مختلف فرودگاه سرکشی شد.

معاون وزیر از روند پیشرفت پروژه ها ابراز خرسندی کرد و خواستار اتمام به موقع 
پروژه ها و از سرگیری مجدد پروازها در این فرودگاه شدند. برای بین المللی شدن 
فرودگاه بخشی از زیرساخت ها ایجاد شده است، بخشی دیگر در حال انجام است

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازنداران از بررسی و رفع مشکالت 
اجرایی پروژه ها و پیگیری و اخذ اعتبارات به جهت تسریع و تکمیل پروژه های راهداری، 
در این استان در رایزنی با نمایندگان این استان در مجلس شورای اسالمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، عباس علی نجفی اظهار کرد: پیگیری، اخذ و دریافت قیر جهت روکش 
و لکه گیری ها و ایمن سازی محورهای اصلی و فرعی از جمله خط کشی، آشکارسازی، نصب تابلو و 
عالئم، تنقیه آب روها، ایجاد دیوارهای ضامن و نگهداری پل ها از مباحثی بود که بر آن ها تاکید شد.

یران از احتمال  رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ا
برقراری پروازهای داخلی به مقاصد گردشگری از ترمینال »سالم« فرودگاه امام خبر داد 
و گفت: ایرالین ها باید مسئله بازرگانی و اقتصادی بودن این پروازها را بررسی کنند.

سیاوش امیر مکری گفت: با توجه به تکمیل ترمینال سالم و ایجاد ظرفیت جدید در فرودگاه امام و با 
توجه به این که مسافران پروازهای خارجی بعد از ورود به ایران متقاضی سفر به برخی فرودگاههای اصلی 
هستند ممکن است برنامه ریزی جدیدی برای برقراری پروازهای داخلی از ترمینال »سالم« داشته باشیم.

دبیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: عملیات اطفاِی حریق چهار موتور لنج باری 
که در حوضچه بندر نخل تقی دچار حریق شده بودند، با حضور به موقع شناور های 

عملیاتی و تیم های امدادی، با موفقیت انجام شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از مانا، سیاوش ارجمندزاده  درباره حادثه آتش سوزی در حوضچه 
بندر نخل تقی، از توابع شهرستان عسلویه افزود: در پی آتش سوزی  چهار فروند موتور لنج 

باری در حوضچه بندر نخل تقی، بالفاصله تیم های امدادی به محل اعزام شدند.

نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها از ضرورت توسعه مترو به سمت پردیس  به منظور 
کاستن از بسیاری از مشکالت حمل و نقل در این مسیر خبر داد.محمد قانبیلی با اشاره به این نکته 
که متاسفانه سرانه فضای سبز و دیگر امکانات پردیس نسبت به جمعیت حاضر در آن کافی نیست، 
اظهار کرد: طبق آمار منتشر شده درسال 9۵ جمعیتی حدود ۱8۰ هزار نفر در این شهرستان ساکن 

بودند که با تحویل بخشی از مساکن مهر به متقاضیان از تاریخ اعالم شده تا به امروز، آمارهای 
غیررسمی حکایت از حضور بیش از  3۰۰ هزار نفر  در این شهر تازه تاسیس دارد.
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15 روز تا سررسید یک وعده؛ افزایش 700کیلومتری بزرگراه های کشور 

علت آتش سوزی در بندر نخل تقی در حال بررسی است 

احتمال پروازهای داخلی به مقاصد گردشگری از ترمینال »سالم« 

ضرورت توسعه مترو به شهر پردیس 

هفتهانهم
راهروشناست

بندر امیرآباد در این راستا از پتانسیل بسیار باالیی برخوردار است و می تواند پل ارتباطی مناسبی بین 
کشورهای شمال و جنوب دریایی خزر باشد.باید در بخش صادرات غیرنفتی به طور جدی گام برداریم 

و در مسیری حرکت کنیم که صادرات غیرنفتی بتواند کشور را از درآمد ناشی از صادرات نفت خام 
کامال بی نیاز کند.بندر امیرآباد از پتانسیل باالیی در این راستا برخوردار 

است و پیشنهاد می کنم که این بندر در جهت تحقق اقتصاد هوشمند به یک 
بندر هوشمند تبدیل و بسیاری از امورات بندری در این بندر انجام شود.

کشور برای جهش اقتصادی نیازمند این است که از قابلیت های تجارت 
الکترونیک به خوبی بهره مند شود.

اگر میانگین حمل بار کامیون و کشنده ۱۸ هزار کیلو )۱۸ُتن( در نظر گرفته شود، بابت هر کیلو بار تنها ۱۰ تومان اضافه کرایه حمل پرداخت می شود، پس با نظارت قوی می توان جلوی تورم را گرفت. 

بین المللی شدن فرودگاه شاهرود در گرو تعامل دستگاه های اجرایی با افزایش قیمت بلیت ریزش مسافر نداریم 

هفتهانهم
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